Ożarów Mazowiecki, 2009-03-09
Burmistrz
Miasta i Gminy
Ożarów Mazowiecki

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
zgody na realizację dla przedsięwzięcia
NR WŚiR 7624/ 20 / 949 /08
Na podstawie art. 153 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008
roku, nr 199, poz. 1227) w związku z art.46 ust.1., art. 46a ust.7 pkt.4, art.46a
ust.8 i art. 56 ust. 2 i 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. zm.), a także § 3 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć

mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004r., Nr 257,
poz.2573 ze zm.) oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 09.05.2008 złożonego przez ART.- RAFIX Firma Handlowo
Usługowa Jerzy Troszczyński (ul. Leśna, 05-080 Izabelin), po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Określam
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na: budowa stacji paliwa płynnych wraz z bezdotykową myjnią samochodową na
działce ew. 174 i 176 przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim
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Przy spełnieniu następujących warunków:
1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: planowana inwestycja polega
na budowie stacji paliwa płynnych dla obsługi komunikacyjnej w zakresie
dystrybucji paliw płynnych – benzyny i oleju napędowego, a także gazu
propan-butan w zakresie stacji „Auto-gaz” wraz z bezdotykową myjnią
samochodową oraz prowadzeniu działalności usługowo-handlowej w Ożarowie
Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej. Przewiduje się m.in. wykonanie dwóch
podziemnych zbiorników magazynowych o pojemności 50 m3 każdy oraz
zbiornika LPG o pojemności 11 m2, budowę pawilonu stacji, myjni, sklepu,
wykonanie miejsc parkingowych.
2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z
uwzględnieniem następujących warunków:
a) powstające w trakcie eksploatacji inwestycji odpady należy gromadzić w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić do firm
posiadających stosowne zezwolenia
b) teren objęty decyzją oraz projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie
ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w związku z czym nie podlega
przepisom ustawy o ochronie dóbr kultury
c) na terenie stacji należy wybudować system lokalnego monitoringu wód
gruntowych, który należy dostosować do warunków geologicznych i
hydrogeologicznych
d) zakazuje się użytkowania myjni bezdotykowej oraz odkurzacza w
godzinach nocnych (tj. od 2200 - 600)
3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania
chroniące środowisko:
a) wyposażenie zbiorników do magazynowania benzyn w system tzw.
„wahadła gazowego”,
b) wyposażenie dystrybutorów benzyn w system odsysania oparów benzyn
VRS,
c) instalację zbiorników dwupłaszczowych zabezpieczonych przed korozją w
system kontroli szczelności do magazynowania benzyn i oleju
napędowego,
d) zrealizowanie szczelnych, nienasiąkliwych, zmywalnych powierzchni w
obszarze stanowisk przyjmowania paliw z autocystern i dystrybucji paliw,
e) zainstalowanie min. 2 piezometrów w celu sygnalizacji ewentualnego
skażenia gruntu i wody gruntowej,
f) instalację separatora z osadnikiem do oczyszczania ścieków opadowych z
terenów utwardzonych stacji,
g) realizację szczelnego zbiornika retencyjno – odpadrowywalnego na ścieki
opadowe
h) nasadzenia zastępcze w zamian za wycięte drzewa
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4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: nie dotyczy.
5) Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu
do
przedsięwzięć,
dla
których
przeprowadzono
postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
nie dotyczy.
6) Stwierdzenie
konieczności
użytkowania: nie dotyczy.

utworzenia

obszaru

ograniczonego

UZASADNIENIE
Na wniosek ART.-RAFIX Jerzy Troszczyński (z dnia 09.05.2008r.), z siedzibą
w Izabelinie, ul. Leśna 12, dnia 23.06.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
Mazowiecki zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego (pismo nr 7635/20/215/08) oraz Starosty
Warszawskiego Zachodniego (pismo nr 7635/20/216/08) o opinię co do
konieczności

sporządzenia

raportu

oddziaływania

na

środowisko

dla

przedmiotowej inwestycji. Starosta Warszawski Zachodni postanowieniem nr
OŚ.7635-41/08 z dnia 11.06.2008r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny Powiatu Warszawskiego Zachodniego opinią sanitarną nr ZNS 712265/41/08 z dnia 10.06.2008r. postanowili nakazać sporządzenie raportu
oddziaływania na środowisko na w/w inwestycji.
Wobec powyższego oraz zgodnie z art.3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco

oddziaływać na

związanych

z

środowisko oraz szczegółowych

kwalifikowaniem

przedsięwzięcia

do

uwarunkowań

sporządzenia

raportu

oddziaływania na środowisko (Dz.U.04.257.2573 z późn. zm.) dnia 22.07.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki wydał Postanowienie nr
7633/18/397/08

o

konieczności

sporządzenia

raportu

oddziaływania

na

środowisko.
Następnie zgodnie z art. 57 i 48 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późn. zm.) oraz art.106 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z
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późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki wystąpił przed
wydaniem

decyzji

Warszawskiego

o

środowiskowych

Zachodniego

(pismo

uwarunkowaniach

nr

WŚiR

do

Starosty

7635/28/866/08

z

dnia

22.10.2008r.) i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo nr
WŚiR 7635/28/865/08 z dnia 22.10.2008r.) o jej uzgodnienie.
W dniu 10.11.2008r. Starosta Warszawski Zachodni Postanowieniem nr
OŚ.7633-55/08

uzgodnił

planowane

przedsięwzięcie.

Uzgodnienia

Postanowieniem nr ZNS 713-525/57/08 z dnia 10.11.2008r. dokonał również
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowych oraz wszystkich dokumentów
odstępuję od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej oraz obowiązku
zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a także do wykonania kompensacji przyrodniczej.
W trakcie trwania postępowania zapewniono czynny udział społeczeństwa. O
toczącym się postępowaniu powiadomiono pismem WŚiR 7635/20/217/08 z dnia
27.05.2008 strony postępowania. W piśmie poinformowano także o możliwości
zapoznania się z informacją środowiskową dla planowanej inwestycji. Po
wpłynięciu

do

oddziaływania

Burmistrza

Miasta

planowanej

i

Gminy

inwestycji

na

Ożarów

Mazowiecki

środowisko

pismem

raportu
WŚiR

7635/20/398/08 powiadomiono o możliwości zapoznania się z w/w raportem
strony postępowania. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko wyłożono do
publicznej wiadomości dnia 18.08.2008 r. na 21 dni. Po przedłożeniu przez
Inwestora aneksów do raportu oddziaływania na środowisko Burmistrz Ożarowa
Mazowieckiego dnia 30.09.2008 r. wydał obwieszczenie o możliwości zapoznania
się z raportem oddziaływania na środowisko wraz z aneksami w terminie 21 dni od
ukazania się obwieszczenia. O możliwości za poznania się z raportem
oddziaływania na środowisko, jak również jego aneksami informowano strony
postępowania (pisma w postaci zawiadomień nr 7635/20/398/08 z 13.08.2008,
7635/20/803/08 z 25.09.2008, 7635/20/814/08 z 30.09.2008, 7635/20/858/08 z
30.10.2008, 7635/20/868/08 z 04.11.2008)
W trakcie trwania postępowania wpłynęły następujące protesty:
1. na etapie zapoznania się z informacją środowiskową protesty stron
postępowania:

Urszuli

Popławskiej-Jasińskiej,

Agnieszki

Lubańskiej,

Lucyny Popławskiej, Tomasza Pawliszaka z dnia 11.06.2008; Pani
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Agnieszki Lubańskiej z dnia 13.06.2008 oraz Tomasza Pawliszaka z dnia
24.06.2008, Urszuli Popławskiej Jasińskiej i Romana Jasińskiego z dnia
09.07.2008
2. na etapie wyłożenia do publicznej wiadomości Raportu oddziaływania
inwestycji na środowisko : Urszuli Popławskiej-Jasińskiej, Romana
Jasińskiego, Agnieszki Lubańskiej , Tomasza Lubańskiego, Lucyny
Popławskiej

Jerzego

Popławskiego,

Tomasza

Pawliszaka

z

dnia

02.09.2008.
Po przeanalizowaniu w/w protestów stwierdzono, że są one bezprzedmiotowe i
nie mają wpływu na toczące się postępowanie. Zgodnie z wytycznymi
zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów
Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew zatwierdzonego Uchwałą 453/06 Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12.09.2006 r. opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 264 poz. 10384 z dnia
19 grudnia 2006 r. planowana inwestycja firmy ART.-RAFIX Firma HandlowoUsługowa

Jerzy

zagospodarowania
inwestycję
Państwowy

tj:

Troszczyński

zgodna

przestrzennego.

Starostwo

Powiatowy

Powiatu
Inspektor

jest

Organy

z

uzgadniające

Warszawskiego
Sanitarny

miejscowym

planem

planowaną

Zachodniego

Powiatu

oraz

Warszawskiego

Zachodniego wydały pozytywne uzgodnienie. Złożone protesty nie mają
wpływu na przedmiotową inwestycję. W związku z tym dla przedmiotowego
przedsięwzięcia wydaje się pozytywną decyzję środowiskową określając
odpowiednie warunki środowiskowe.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
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POUCZENIE
Zgodnie z art. 46 ust.4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o
pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek 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
Warszawie, ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust.3

Otrzymują:
1. ART-RAFIX Firma Handlowo-Usługowa Jerzy Troszczyński, ul. Leśna 2, 05-080 Izabelin
2. Agnieszka Lubańska, ul. Kierbedzia 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki
3. Tomasz Pawliszak, ul. Lipowa 2A, 05-850 Ożarów Mazowiecki
4. Lucyna Popławska, ul. Kierbedzia 3a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
5. Jerzy Popławski, ul. Kierbedzia 3a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
6. Urszula Popławska – Jasińska, ul. Kierbedzia 3 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki
7. Marek Pawliszak, ul. Lipowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
8. Tadeusz Drużba, ul. Bolesława Prusa 21, 05-850 Ożarów Mazowiecki
9. Alicja Pilaczyńska, ul. Kościuszki 17B, 05-850 Ożarów Mazowiecki
10. a/a
Do wiadomości :
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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