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In.6620.1.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 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.2 pkt 2 w związku § 3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. 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 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. 
poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Maciążek, z dnia 22.03.2013 (wpłynął 22.03.2013) 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

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

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 analizy  wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając uwarunkowania 
przedstawione w art. 63 ust.1 pkt. ustawy ooś. Wójt Gminy Somianka wydał postanowienie 
In.6620.4.1.2012  z  dnia  2013.05.15  o  braku  konieczności  przeprowadzania  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  w  odniesieniu  do  poszczególnych  uwarunkowań. 
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)  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.
b)powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowana inwestycja była powiązana z innymi 
przedsięwzięciami, nie wystąpi więc kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na 
obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:
Na etapie eksploatacji inwestycji zużywana będzie m. in. woda i energia elektryczna.

d) emisji występowania innych uciążliwości:
W fazie realizacji inwestycji uciążliwość planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją pyłów 
i  gazów oraz emisja  hałasu,  pochodzącą ze środków transportu i  pracujących na terenie budowy 
maszyn. Jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały i nie spowodują 
przekroczenia standardów  jakości środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego praz ochrony 
przed hałasem.
W celu  ochrony środowiska  gruntowo-wodnego,  plac  wyposażony zostanie  w środki  neutralizacji 
rozlanych  substancji  ropopochodnych,  zaplecze  budowy  zostanie  zorganizowane  na  terenie 
utwardzonym  zabezpieczonym  warstwą  nieprzepuszczalną,  natomiast  oleje,  smary  itp.  Będą 
przechowywane w szczelnych pojemnikach.
Na  etapie  realizacji  inwestycji  odpady  magazynowane  będą  selektywnie,  a  następnie  będą 
przekazywane  uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.
Na etapie eksploatacji  planowanej inwestycji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie 
polegać  na emisji hałasu, emisji substancji do atmosfery, powstaniu odpadów oraz ścieków.
Źródłem  emisji  substancji  do  powietrza  będzie  lokalna  kotłownia  gazowa  oraz  gazy  spalinowe 
pochodzące  z  silników  samochodów  poruszających  się  po  terenie  inwestycji.  Ponadto,  w  czasie 
tankowania  występować  będzie  emisja  oparów  benzyn  z  otworów  wlewanych  zbiorników 
samochodowych.  W  celu  ograniczenia  emisji  zastosowany  zostanie  system hermetyzacji  procesu 
tankowania pojazdów poprzez instalacje odsysania oparów węglowodorów w pistoletach nalewczych 
dystrybutorów do tankowania benzyn. Z analizy i karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w 
związku z eksploatacją planowanej inwestycji  dopuszczalne poziomy substancji  w powietrzu będą 
dotrzymane.
Na terenie planowanej inwestycji stacjonarnymi źródłami hałasu będą dystrybutory paliwowe oraz 
urządzenia (m. in.  wentylacyjne) zainstalowane w motelu. Ruchome źródła hałasu stanowić będą 
pojazdy poruszające się po terenie stacji paliw. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości 
około 460 m od przedmiotowej inwestycji. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż na etapie 
eksploatacji inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie  zostaną 
dotrzymane.
Środowisko gruntowo-wodne na terenie przedsięwzięcia będzie chronione m. in. przez zastosowanie 
dwupłaszczowych zbiorników na paliwa płynne  z odpowiednia armaturą. Wo0da pobierana będzie z 
gminnej sieci wodociągowej. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego , a następnie będą przekazywane specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne 



zezwolenia. Wody opadowe z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze substancji 
ropopochodnych będą odprowadzane do studni chłonnej.
Odpady powstające na terenie przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie ( w odpowiednich 
pojemnikach  lub  kontenerach),  a  następnie  po  zebraniu  odpowiedniej  ilości  będą  przekazywane 
specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia. 
  
e)  ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii,  przy  uwzględnieniu  używanych  substancji  i  stosowanych 
technologii:
Przy  zastosowaniu  się  do  zasad  bezpieczeństwa obowiązujących  na  stacji  paliw  i  przy  regularnej 
konserwacji urządzeń zabezpieczających nie zachodzi niebezpieczeństwo poważnej awarii. 

2.  Usytuowanie  przedsięwzięcia  z  uwzględnieniem   możliwego  zagrożenia   dla  środowiska,  w 
szczególności  przy  istniejącym  użytkowaniu  terenu,  zdolności  samooczyszczania  się  środowiska  i 
odnawiania  zasobów  naturalnych,  walorów  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  uwarunkowań 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
W miejscu realizacji planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o 
płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte  ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych:
Z przedłożonej   dokumentacji  nie  wynika,  że  przedsięwzięcie   nie  będzie  realizowane w miejscu 
występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych.    

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 
lub  ich  siedlisk   lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym  obszary  Natura  2000  oraz 
pozostałe formy ochrony przyrody:
Teren  przeznaczony  pod  inwestycje  zlokalizowany  jest  w  odległości  1,7  km od  obszarów Natura 
2000 : Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH 140011. 
Dolina  Dolnego Bugu –  największymi  zagrożeniami  dla  tego obszaru są  obwałowania  i  odcinanie 
starorzeczy od współczesnego koryta rzeki, zanieczyszczanie wód, melioracje, tamy zaporowe, trasy 
szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów, w kierunku monokultur sosnowych oraz kłusownictwo.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę charakter i lokalizacje planowanej inwestycji w terenie 
miejskim,  zurbanizowanym,  stwierdza  się,  iż  nie  jest  ona  przedsięwzięciem  mogącym  w  sposób 
znacząco negatywny oddziaływać na cele i  przedmioty ww. Obszaru Natura 2000, jak również na 
integralność , a także na spójność sieci Natura 2000. 



f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Z  przedłożonych  materiałów  nie  wynika,  aby  w  miejscu  realizacji  inwestycji  oraz  jej  pobliżu 
występowały obszary na których standardy jakości zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
Z przedłożonych materiałów wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu nie występują 
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Somianka wynosi 47, os./ km2.( wg danych GUS z 2011 r.).

i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji  i  jej  najbliższej  okolicy nie występują jeziora i  inne naturalne 
zbiorniki wód stojących..

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia  brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.  Rodzaj  i  skala  możliwego  oddziaływania  równoważnego  w  odniesieniu   do  uwarunkowań 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może 
oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca 
jego realizacji .

b)  transgranicznego  charakteru  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne  elementy 
przyrodnicze :
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań trans- 
granicznych.  

c)  wielkości  i  złożoności  oddziaływania,  z  uwzględnieniem  obciążenia  istniejącej  infrastruktury 
technicznej:
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacja i eksploatacją 
przedsięwzięcia   nie  wystąpią  oddziaływania  o  znacznej  wielkości  lub  złożoności.  Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na środowisko.  

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
Informacje zawarte w dokumentach potwierdzają wystąpienie nieznacznych oddziaływań na etapie 
realizacji  i  eksploatacji  przedsięwzięcia.  Bezpośrednie  oddziaływania  będą  miały  jedynie  zasięg 
lokalny i  ogranicza się do najbliższego obszaru realizacji  inwestycji  i  nie spowodują przekroczenia 
obowiązujących standardów jakości środowiska. 

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalności oddziaływania:



Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się nieznacznym wzrostem emisji pyłów oraz 
hałasu  do  środowiska  spowodowanej  ruchem  pojazdów  oraz  praca  maszyn  budowlanych. 
Oddziaływania  będzie  krótkotrwałe  i  ustąpi  po  zakończeniu   prac  budowlanych.  Na  etapie 
eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do ternu 
realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc  pod  uwagę  zarówno  postanowienie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w 
Warszawie  oraz  opinię  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Wyszkowie, 
zgromadzony materiał oraz wiedzę postanowiono jak w sentencji.  

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza 
się  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  oraz   pozwolenia  na  budowę  w/w 
inwestycji. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w 
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w 
Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Somianka

                                                                                                                                           /-/ Andrzej  Żołyński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia na nośniku elektronicznym

Otrzymują:

1. Pani Jolanta Maciążek, ,
2. Pan Lewandowski Paweł ,
3. Pań. Bożena i Zenon Śliwka,
4. BIP Somianka oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział w Warszawie

    Ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,

6. Tablica ogłoszeń sołectwa wsi Janki,  
7. a/a. 

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
Ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków.



                                                                                                                             

                                                                                                                                  Załącznik do decyzji In.6620.1.2005 

                                                                                                                                                                                  z dnia 2013-05-20

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w południowo  –  zachodniej  części  gminy 
Somianka, przy trasie drogi krajowej nr 62 Wyszków – Drohiczyn.

Realizacja przedsięwzięcia 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 planowaną inwestycję stanowi nieużytek rolny.
W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  wykonane  zostaną  następujące  obiekty,  budowle  i 
urządzenia:
- budynek stacji paliw o powierzchni ok. 100 m2;
- wiata o powierzchni ok. 200 m2, pod którą umieszczone zostaną dystrybutory paliwa; 
- 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;
- sieć 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, polegające na budowie stacji paliw wraz z motelem i 
parkingiem TIR w m. Janki  na działce o nr  ew. 3,  obręb Janki,  gm.  Somianka,  nie będzie 
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze jako całość, 
bądź  na  jego  poszczególne  składniki.  W  efekcie  jego  realizacji  wystąpią  jednak  pewne 
oddziaływania  na  środowisko,  choć  w  głównej  mierze  będą  one  miały  czasowo  i 
przestrzennie ograniczony charakter. Ze względu na lokalny charakter na etapie eksploatacji 



analizowane  przedsięwzięcie  również  nie  będzie  stanowić  zagrożenia  dla  środowiska 
przyrodniczego  jako  całości,  bądź  na  jego  poszczególne  składniki  oraz  dla  jakości  życia 
lokalnej społeczności.

                                                                                                                Wójt Gminy Somianka
                                                                                                               /-/ Andrzej Żołyński


