
 1 

Naruszewo, dn. 15.12.2008r. 
 
 
 
Nr 7624/ 12 /08 
 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 

 
 Na podstawie art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz na 
podstawie art. 48 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) po 
zasięgnięciu opinii:  
� Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-185/08 z dnia 25.11.2008 roku, 
� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w Postanowieniu                 

nr ZNS-712- 243/08 z dnia 18 listopada 2008 roku  
w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na działce nr ewid. 65/9                
w miejscowości Skwary  gmina Naruszewo  
 Wójt Gminy Naruszewo po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji             
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz z zebranymi 
materiałami w przedmiotowej sprawie 
 

p o s t a n o w i ł 
nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu wyŜej wymienionego 

przedsięwzięcia na środowisko 
 

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

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG 
realizowane będzie na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary  gmina Naruszewo.             
W ramach zamierzenia inwestycyjnego inwestor planuje: 
� 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. 

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 ze zmianami)  
planowana inwestycja naleŜy do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu moŜe być 
wymagane. 
 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 12 listopada 2008 roku zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie opinii co 
do potrzeby sporządzenia raportu dla w/wym. przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu: 
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1. Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-185/08 z dnia 25 listopada 2008 roku  

po analizie przedłoŜonej dokumentacji stwierdził, iŜ 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             
w 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. Występujące 
ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, 
a następnie przekazywane do oczyszczalni; ścieki opadowe (z obszaru przeładunku        
i dystrybucji paliw) zanieczyszczone zawiesiną jak równieŜ substancjami 
ropopochodnymi odprowadzane będą z terenu utwardzonego do kanalizacji 
deszczowej połączonej ze zbiornikiem retencyjno-odparowującym, natomiast 
stosunkowo czyste wody opadowe z pozostałego terenu będą wsiąkać swobodnie               
w grunt. 
W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych przed skaŜeniem                  
w sytuacjach awaryjnych, planuje się zastosowanie zbiornika magazynowego 
podziemnego o podwójnym płaszczu z elektronicznym monitoringiem szczelności, 
dodatkowo zbiornik zostanie zabezpieczony klamrami. W celu zapewnienia 
monitoringu wód podziemnych na terenie stacji zostaną zainstalowane piezometry. 
Zastosowane rozwiązania gwarantują w stopniu wystarczającym ochronę środowiska 
gruntowo-wodnego. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku  Postanowieniem NS-
243/08 z dnia 18 listopada 2008 roku biorąc pod uwagę charakterystykę 
przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko odstąpił od 
wymogu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. W informacji  
przedstawionej przez inwestora znajduje się pełna analiza większości aspektów 
wymaganych w art. 52 w/wym. ustawy Prawo ochrony środowiska.                               
Z przedstawionych w niej obliczeń wynika, iŜ projektowana stacja paliw nie wpłynie 
negatywnie na poszczególne elementy środowiska, poniewaŜ emisje spowodowane 
działaniem stacji paliw nie będą powodować ponadnormatywnych przekroczeń.   

 
 Mając powyŜsze na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje zaŜalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 7-u dni od daty otrzymania 
niniejszego postanowienia. 
 
        Wójt  Gminy 
       / - /  mgr inŜ. Beata Pierścińska 
               / podpis na oryginale / 


