
In.6620.4.1.2013                                                                             Somianka dnia 2013-05-15

Postanowienie
 

                      Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 
3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada  2010r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Maciążek  z dnia 22 
marca 2013 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia  polegającego 
na „ budowie stacji paliw wraz z motelem i parkingiem TIR w m. Janki na działce o nr  ew. 3, 
obręb  Janki,  gm.  Somianka,  po  zaciągnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora   Sanitarnego  w 
Wyszkowie

postanawiam

nie  nakładać  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla 
przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z motelem i parkingiem TIR w m. 
Janki na działce o nr  ew. 3, obręb Janki, gm. Somianka, pow. wyszkowski , woj. Mazowieckie.

Uzasadnienie

          W dniu 22.03.2013 Pani Jolanta Maciążek  wystąpiła z wnioskiem (wpłynął 22.03.2013) 
do  Wójta  Gminy  Somianka  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z motelem i parkingiem TIR w m. 
Janki na działce o nr  ew. 3, obręb Janki, gm. Somianka,
Wniosek został  zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd 
Gminy Somianka.  W dniu 8.04.2013 zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pani Jolanty 
Maciążek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w. przedsięwzięcia.   
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada  2010r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).
          W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił  z wnioskiem 
In.6620.2.1.2012  z  dnia  2012.04.08  o  wydanie  opinii  w  sprawie  konieczności 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  do 



Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.
        Na podstawie analizy materiałów , uwzględniając  uwarunkowania przedstawione w art. 
63 ust.1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, 
że dla przedmiotowej  inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko –  postanowienie  z  dnia  22 kwietnia  2013 r.  (  wpłynęło  2013.04.26)  znak 
WOOŚ-II.4240.522.2013.MZI  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Wyszkowie 
stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia 
raportu dla analizowanego przedsięwzięcia - opinia sanitarna  z dnia 18.04.2013 (wpłynęła 
2013.04.24 r.) znak PPIS-ZNS-712/25/2013.
        Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych  wraz z wnioskiem materiałów, 
uwzględniając  łącznie  uwarunkowania  przedstawione  w art.  63  ust.1  ustawy  ooś,  organ 
prowadzący  postępowanie  uznał,  że  nie  ma  konieczności  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na   środowisko,  argumentując  to  w 
odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony w poniżej sposób:
 Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
-  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw wraz z motelem i parkingiem TIR 
w  m.  Janki  na  działce  o  nr   ew.  3,  obręb  Janki,  gm.  Somianka.  Działka  nie  jest  objęta 
ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Najbliższe  obiekty  o 
charakterze mieszkaniowym, przeznaczone na pobyt stały ludzi są od granic terenu objętego 
bezpośrednimi zamierzeniami inwestorskimi w odległości ( licząc w linii prostej ):
- ok. 460 m w kierunku północnowschodnim ( 1 gospodarstwo),
- ok. 500 m w kierunku północnym ( dwa gospodarstwa).
W chwili obecnej, teren przeznaczony pod planowana inwestycję stanowi nieużytek rolny.
W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  wykonane  zostaną  następujące  obiekty,  budowle  i 
urządzenia:
- budynek stacji paliw o powierzchni ok. 100 m2;
- wiata, pod którą umieszczone zostaną dystrybutory paliwa o powierzchni ok. 200 m2; 
- budynek motelu o powierzchni ok. 200 m2;
- parking o maksymalnej powierzchni 10000 m2 ( zakładana minimalna powierzchnia 
   parkingu to 5000 m2 );
- dwa naziemne zbiorniki gazu płynnego o pojemności 10 m3 każdy;
- jeden dystrybutor gazu płynnego;
- dwa cztero komorowe, podziemne zbiorniki paliwa, każdy o pojemności 100 m3 każdy;
- Sześć dystrybutorów paliw płynnych z wężami dwustronnymi ( na dwóch wysepkach pod 
   zadaszeniem); 
- ciągi komunikacyjne, parkingi i ciągi piesze o maksymalnej powierzchni ok. 10000 m2;
- siec kanalizacji deszczowo-przemysłowej wraz z separatorem;
- wewnętrzne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne;
- punkt gromadzenia odpadów komunalnych o powierzchni 5 m2;
- tereny zieleni niskiej i wysokiej.
- Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami. Ze względu na 
niewielką skalę i rodzaj  przedsięwzięcia standardy jakości środowiska będą dotrzymane w 
stopniu nie powodującym wystąpienia znacznych uciążliwości dla otoczenia.
Surowce i  materiały wykorzystywane w fazie realizacji  planowanego przedsięwzięcia będą 
dowożone bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystane na bieżąco. 



Po  zapoznaniu  się  z  charakterem  i  lokalizacją  przedsięwzięcia   uznaje  się,  iż  nie  jest  to 
przedsięwzięcie  mogące w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na obszar natura 2000, 
jak również integralność obszaru naturowego i spójność sieci Natura 2000.
Zlokalizowane jest w odległości około 1,7 km od obszarów Nat Ura 2000: Dolina Dolnego 
Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH 140011. 
Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki 
dowożące potrzebne materiały budowlane.  Emisja zanieczyszczeń oraz  hałasu wystąpi  na 
etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji 
przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno 
wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.
Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  będą selektywnie zbierane i 
magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach do czasu przekazania 
uprawnionym odbiorcom.
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia  zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie 
oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednakże  oddziaływania te 
będą miały jednie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.
Oddziaływanie przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji i eksploatacji, będzie miało 
charakter lokalny, ograniczony do terenu stanowiącego własność Inwestora.
          Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę 
powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.
          

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                                                    z-ca Wójta Gminy Somianka
                                                                                                         
                                                                                                     /-/   Agnieszka Salwin

Otrzymują:
1. Pani  Jolanta Maciążek,
2. Pan.  Lewandowski Paweł,
3. Pań. Bożena i Zenon Śliwka,
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział w Warszawie
    Ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,

      5. Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,
      6. Tablica ogłoszeń sołectwa  wsi  Janki,
      7.  a/a .
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wyszkowie.


