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MszczonóW, dn. 22.12.2021 r

G.6220.22-2019 -JJ

oBWlEszczENlE
Burmistlz Mszczonowa na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2021 lpoz. 247, ze zm.), zawiadamia, że W dniu 22 grudnia 202,1 r, na Wniosek pełnomocnika

Firmy

o.o. Metale sp. K., wydana została decy4a znak
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia

Eco RGs sp, z

G.622o.22.2019.JJ
polegającego na:

o

,,Budowie instalacii do odzysku /unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne W Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat
żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82,/20,
82/19 iczęścidzialek 82121 i 82/25 obręb 000'l";

zawiadamia się .iednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwośćzapoznanla się z jej treściąW Wydziale Gospodarki Gminne.i Urzędu

Miejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj. W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600. z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, możliwe będzie po
Wcześnie.iszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, eleKroniczną lub korespondencją
tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.
Niniejsza informacja oraz treśćdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
W\^,r. przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości przez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie BiuletynU lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip,mszczonow.p|). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W Siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W miejscu realizacji inwestycji.
BU
Dgr inż. Józef

otżvmuia:

1,
2.

Pełnomocnik Firmy
ala. J.J.22.12.2021

Eco RGs sp,
r.

z o.o. l/etaleSp, K,,

Rz
Kvek

Do wvwieszenia na ta licv oołośzeńl14 dni)
Uząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
2
Pełnomocnik Firmy - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
WyWieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu)
Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naIeży odesłać na adres:
Ulząd Mie]skiW Mszczonowie Wydz Gospoda.ki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszcżonóW
Sprawę plowadzi Jolania Jackowska
tel,046 - 858 28 33

OBOWlĄŻEK lNFORMACYJNY
Na podstawie ań. 13 Ust, 1 i 2 Rożporżądzenla Pa amenlu Eulopei§kiego i Rady (UE) 201 6/679 z 27 kwiehia 2016 l. W spawie
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(adres Plaó Płsudskeqo 96,320 i/sżcżonóW e mai urząd ń ejśk@msżczonow pl tel konlaklowy +48 46 858 28

2

Adm n stfator WVżńaeVł nspektora

3
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dotyczących pzeh{ażańż danych osobowych za póś€dn.twem adresu emal: inspekiól@cbi24 p lub pisemnie na
żdreśAdmin stralora
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b) Ustawa z dńia 3 paźdzernika 2008 r ó
c)
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DEcYzJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie ań. 71 ust. 2 pkt 1, ań, 75 ust, 1 pkt 4, olaz ań- 82 i art, 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pażdzielnika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie śIodowiska oraz ocenach oddziałyvr'ania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.247, ze zm. zwanq dalej ustawą ,,ooś"), a także
,1
§ 2 ust, pkt. 41 i pkt.47 Rozporządzenia Rady Min]stróW Z dnia '10 Września 2019 r,
W sprawie przedsięWzięó mogących znacząco oddzjaŁWać na środowisko (Dz, U,
z 2019 r., poz, 1839), olaz aI1. 1o4 ustawy Z dnia 14 czeNlca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz, U- z 2021 r-, poz- 735, ze zm-\,
rozpatrzeniu Wniosku Pełnomocnika lnwestora - Firmy Eco RGs sp, z o,o,
Metale sp. K, ul, Kozia Górka 4, 04 - 317 Warszawa, W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych UWarunkowaniach dla przedSięWzięcia polegającego na
odzysku /unieszkodliwienia odpadóW
,,Budowie instalacji
niebezpiecznych i innych niź niebezpiecznew Mszczonowie ul. Warszawska

> po

do

43, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie, na

działkach

ewidencyinych nr 82120,82119 iczęścidziałek 82121 i 82125 oblęb ooo1"

i

> po uzgodnieniU oraz zaopiniowaniu WarunkóW realizacji przedSięWzięcia
z organem Wymienionym W ań, 77 ust, 1,2,3 i 4 ustawy Z dnia 3 października
2008 r, o udostępnianiu informacji o środowiskU ijego ochronie, udZiale
Społeczeństwa W ochronie środowiskaoraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz- U- z 2D21 r-, poz.247, Ze Zm.

),

> po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowiskoWry, przedsięWzięcia
oraz udziale społeczeństwa W postępowaniu W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięWzięcia polegarącego na,,Budowie
instalacji do odzysku/unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych iinnych niż
niebezpieczne w Mszczonowie ul, Warszawska 43, powiat źyrardowski,
Województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82l2o, 82119, 82125
iczęścidziałki 82121 obręb 0001",

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegac będzie na ,,Budowie instalacji do odzysku
/unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, WojeWódZtWo mazowieckie, na
działkach ewidencunych ff 82120, 82119, 82125 i częścidziałki 82121 obręb 0001" -

W

]

zgodnie

z

załącznikiem graficznym do rapońu oceny oddziaływania na środowisko

planowanego przedsięWzięcia.

Zgodnie

z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta

Mszczonowa, zatwierdzonego uchwałą Nr xlxJ152lo4 Rady Nłiejskiej W Mszczonowie
dniu 28 mąa 2oo4 l. (Dz. Uż. Woj, Maz, Nr 204, poz. 5458 z dnia 14 sierpnia 2004
r.), Ww. działki inwestycyjne położone są na terenach zabudowy produkcyjnej,
pżeznaczoną pod utęymanie istniejących oraz realizację nowych budynkóW:

W

> produkcyjnych, W Kórych prowadzona będzie działalnośćpolegająca na
Wytwarzaniu i przetwarzaniu surowcóW, produktóW i energii,
> magazynowych,

z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami,
W tym technicznymi, gospodarczymi, galażami, miejscami postojowymi,

> składowych,

dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną (dyspozycja planu 2 P).

Projektowana inStalacja będzie słuźyćdo odzysku/unieszkodliwiania gruntóW
zanieczyszczonych metalami ciężkimi i Węglowodorami, a także innych odpadóW

niebezpiecznych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, np, tłuczeń torowy,
zanieczyszczony gruz.
Planowana inwestycja będzie się Składać Z 2 szcze|nych pM remediacyjnych do
odzysku odpadóW, obie pMy będą Wyposażone W niezależne systemy odbioru
odciekóW, Każda Z płyt będzie niezależna i będzie na nich możliwy do przeprowadzenia
proces odZysku odpadóW ZaWierających metale lub Węglowodory W sposób Zastępczy.
W ich obrębie będą zbudowane bezodpływowe zbiorniki Wraz z inStalacją odwodnienia
pMy bioremediacyjnej i Systemem aplikacji,
Ponadto będą Wykorzystywane maszyny do ich przetwarzania/obróbki (pzesiewacz,
kruszarka), maszyny jezdne (koparka/ładowarka, samochód), lnstalacja znajdować się
będzie na dwóch szczelnych pMach z odciekami Wód opadowych używanych
zamiennie do oczyszczania albo gruntóW zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi imetalami cięźkimi, albo tłucznia kolejowego albo gruzu, trzech
zadaszonych boksóW betonowych z których 2 służądo czasowego magazynowania
odpadóW przywiezionych do instalacji. a jeden do składowania kruszywa betonowego
lub tłucznia po plocesie odzysku, oprócz WW, pM remediacyjnych i boksóW W skład
przedmiotowego przedsjęWzięcia Wchodzic będą następujące urządzenia:

.
.
.
.
.
.
Na

przesiewacz - służącydo frakcjonowania odpadóW (1 szt.),
mobilna kruszarka do zanieczyszczonych elementóW betonowych (opcjonalnie

sż.),
systemy
1

do aplikacji reagentów lub

metalami i Węglowodorami,

-

biopreparatów usuwających skażenia

użądzenia do produkcji biopreparatów

do

usuwania zanieczyszczeń
ropopochodnych lub metalami (namnażalnik baKerii - 4 Szt., bioreaktory * 1-2

szt,),

innowacyjny system filtrów pasywnych
zanjeczyszczony ch metalami,

aparatura kontrolno-pomiarowa
technologicznego.

do

oczyszczania odcieków

na potrzeby

monitoringu procesu

z

określonym spadkiem podłożugruntowym rozłożonazostanie
geomembrana PEHD o grubości minimum 1,5 mm. Geomembrana W miejscach
WyróWnanym

2

łączenia arkuszy będzie połączona zgrzewem dwuścieżkowym,którego jakośćbędzie
potwierdzona próbami szczelności, ZaStoSoWana geomembrana spełniać będzie
Wymogi związane z goSpodarką odpadami (W tym substancjami ropopochodnymi) oraz
ograniczy potencjalną migrację Zanieczyszczeń. Folia znajduląca się na zewnętrznej
częściobwałowania będzie WyWinięta na zewnątrz obwałowania, następnie przysypana
gruntem. Pryzmy będą obwałowane W celu zabezpieczenia przed przenikaniem
odciekóW iWód opadowych do podłoża gruntowego, Na niej będzie WarStWa pospółki
stanowiąca drenaż pMy remediacyjnej Wraz ze zbiornikiem na ujmowane odcieki, Woda
ze zbiornika będzie podawana na bioreaktor W celu namnażania bioprepalatu, Na
Warstwie drenarskiej ułożoneZostaną pĘły drogowe, stanowiące drogi technologiczne
do poruszania Się samochodami po terenie, Wokół pMy zostanie uformowany Wał
ochlonny (Wyłożony geomembraną), stanowiący zabezpieczenie plzed
rozprzestrzenianiem Się odciekóW, W pobliżU usytuowany zostanie bioreaktor do
produkcji biopreparat] olaz zainstalowany będzie system 4aszaczy do aplikacji
preparatóW, Planowana powierzchnia pMy,,l" Wyniesie ok. 1 300,1 500 m2 , Planowana
powierzchnia pMy,,ll" Wyniesie ok,3 300-3 500 m' Na obu pMach może byc
zastępczo prowadzony odzysk gruntóW zanieczyszazonych substancjami
ropopochodnymi lub metalami oraz pozostałych odpadóW- Dodatkowo na potrzeby
transpońu odpadu Wykonana Zostanie zabudowa częścipodłoza pMami typu MoNo
(powierzchnia zabudowy ok, 200-300 m'), Płyty ułożonebędą na podbudowie
piaskowej, pod którą ułożonabędzie geomembrana, stanowiąca zabezpieczenie wzed
rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń oraz skutkami ewentuaInych awarii,
PMa będzie Wyposażona W drenaź piaskowy, który będzie odprowadzać Wodę
z pryzmy do zbiornika bezodplywowego (basenu), Wody odciekowe Wykorzystywane
będą W całościW obiegu zamkniętym do hodow|i bakterii oraz utrzymania Właściwej
Wilgotności pryZmy, odcieki z instalacji będą ujmowane W sieć i poddawane na miejscu
procesowi podczyszczania W bioreaktorze (Z instalacjj do Unieszkodliwiania odpadóW
zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi) lub odzysku/neutralizacji na specjalnie
Zaprojektowanej instalacji (dla odciekóW zawierających metale). Niewielka część
ściekóW zawierająca metale ciężkie, których neutraIizacja nie będzie możliwa na
miejscu będzie plzekazywana Wyspecjalizowanym podmiotom do ostatecznego
unieszkodliwienia (Wywoźone przez uprawnionych odbiorcóW, specjalistycznym
sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ściekóW na podstawie ZaWańej umowy).
Nie przewiduje Się odprowadzenia ściekóW technologicznych i Wód opadowych do
kanalizacji, Na skutek prowadzenia ptocesóW technologicznych i parowania
(szczególnie W okresie letnim) konieczne może byc uzupełnianie Wody do procesu
z instaIacji Wodocią9owej,

Planowana, roczna zdolnośc wzelważania odpadóW W przedmiotowej instalacji

odpadóW Stałych (ziemia, tłuczeń, gruz betonowy

- łącznie) -

ok. 60 000 Nilgłok,

Rodzaje projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego w związku z planowanym
przedsięWzięciem;
wodociąg - zasilanie z sieci miejskiej,
energia elektryczna - zasilanie z sieci zakładowej lub zewnętrznej,
kanalizacja deszczowa
ciąqów komunikacyjnych
siecią kanalizacji
pojemności
deszczowej do zbiornika bezodpływowego o
20 m3 ,
podĘczenie
kanalizacja technologiczna
bioremediacyjnej do
projektowanych zbiornikóW bezodpływowych na odcieki,
kanalizacja sanitarna - zaplecze socjalne dla pracowników znajdować się będzie
na sąsiednich działkach róWnież We Władaniu inwestora tj. na działce 82117,
W tym miejscu znajduje się podĘczenie zaplecza socjalnego inwestycji do
gminnej kanalizacji sanitarnej,

.
.
.
.
.

z

-

-

pMy

3

Przewidywana iloścpracownikóW zatrudnionych W zakładzie - 3 osoby,
obsługa komunikacyjna przedsięWZięcia odbywać się będZie za pomocą nowo
Wybudowanego Ąazdu z Ulicy Keramz}łowej przez działkę m ew- 82l17. Do instalacji
zostaną doprowadzone drogi Wewnętrzne (utwardzenie z pM MoNo, |ub innego
utwardzenia łączna ich długośćnie przekroczy 1 km),

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięWzięcia oraz W obszarze

jego

oddziaływania znajdują się:

> PRZEDslĘBloRsTWo KRUSZWV LEKK|CH KERAMZYT sp- z o.o. nr 82111, 82118, 82122, 82124, 82125 i 82127 : produkcja kruszyw lekkich,

> BoREALls-4 szeligi sp, z o.o.
energii elektrycznej,

>

-

działki

działka nr 82112; pośrednictwo W przesyle

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe L,K.R. Nowakowscy sp, j. - działki
nr 8214,70l1,7ol3 i 71l1: planowana okręgowa stacja Kontroli PojaZdóW i stacja
paliwowa,

>

P-U.
sp. z o,o,
"HETMAN'
odpadami na W/W działce,

> synektik Pharma sp, z
stosowanych W

-

działka nr 8216; planowany zakład gospodarowania

-

o.o.
działka nr 7314; produkcja radiofarmaceutykóW
chirurgii, radiologii i medycynie nuklearnej,

> Generalna

Dyrekcja Dróg KĄowych iAutostrad, oddział W Warszawie
o nr ew. 137 l 1, 80, 7 9, 78, 77, 76, 7 5, 7 4, 7 1 12, 7012, 7312:

> Eco RGs

Sp, z o,o, Sp, K,

- działka nr

-

działki

ew- 82117

2, lstotne warunki wykonystania terenu w fazie realizacji ieksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wańości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciąźliwościdla terenów sąsiednich.

Realizacja i ekspIoatacja przedsięWzięcia powinna odbywać się zgodnie z założeniami
przedstawionymi W raporcie, który opracowany został W grudniu 2019 r- przez Fimę
l\i]D consult ul, szklarniowa 2F 03 046 Warszawa, WW, dokument uzupełniony został

w dniu 22 stycznia 2021 l,,

Warunki realizacji pnedsięwzięcia określonepnez organy ochrony środowiska,
tj. :

1. Wycinkę drzew wykonaó w okresie od 15 pażdziernika do końca lutego lub poza
tym okresem pod nadzorem przyrodniczym;

2, prace budowlane wykonywać plzy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,
eksploatowanego i konseMowanego W sposób prawidłowy, który zapewni
zabezpieczenie środowiska grUntowo-Wodnego przed Wyciekami płynóW
technicznych i paliW;

3. na etapie realizaąi i eksploatacji

inwestycji Zabezpieczyć maleriały pyliste przed
rozwiewaniem (np, popIZez przykrywanie plandekami);
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4. Wszelkie prace na etapie rcalizacji i eksploatacji inwestycji prowadzić przy użyciu
sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego W sposób
prawidłowy;

5, prace ziemne prowadzic bez konieczności odwadniania

WykopóW;

6. zaplecze postojowe maszyn budowlanych zlokalizowac

na terenie utwardzonym,

zabezpieczający m środowiskog rU ntowo-Wod ne
na pMach betonowych;

pr

zed zanieczyszczen

iam

i,

n

p,

7, teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji Wyposażyć W środki(sorbenty)

do neutralizacji rozlanych Substancji ropopochodnych; W plzypadku awaryjnego
Wycieku WW, substancji, zaaieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki
do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom,

8, na etapie realizacji i eksploatacji Wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji
pobierać z sieci Wodociągowej; prowadżić rejestr zuźycia Wody;

9, na etapie realizacji przedsięWzięcia ścieki bytowe odprowadzać do

szcze|nych,
zbiornikóW bezodpływowych przewoźnych toalet, zlokalizowanych W obrębie
zap|ecza bUdowlanego; zbiorniki systematycznie opróżniac (nie można dopuścić
do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a Zawańośc WW,
zbiornikóW Wywozić do oczyszczalni ściekóW;

1o,ścieki przemysłowe (odcieki Z pryzm remediacyjnych oraz Wody opadowe
i roztopowe z './/'N. pryzm oraz terenóW utwardzonych) zbierać W szczelnych
zbiornikach odciekowych i po oczyszczeniu W bioreaktorze zawracać do procesu
technologicznego;

11,Wykonać obwałowania pryzm
odciekóW do gruntu;

W celu zabezpieczenia pżed przenikaniem

12,system Wodno-ściekowy, W tym system odwodnienia pryzm regularnie,
iterminowo poddawać próbom szczelności i konseMacjom;

l3.eksploatację inwestycji oraz ruch pojazdóW po terenie inwestycji związany

z obsługą przedmiotowego przedsięWzięcia prowadzić Wyłącznie W godzinach od
6,00 do 22.00;

14.na terenie inwestyc.ii pomieszczenia socjalne ogrzewać przy użycju ulządzeń
elektrycznych;

,15.stosowac sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

16.zaplecze budowy, a W szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdóW, zlokalizowaó na terenie uszczelnionym oraz zabezpjeczyć przed
przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i Wód, Wyposażyć
W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych WyciekóW
paliW;

17.Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdóW i maszyn
budowlanych Wykonwać poza terenem przedsięWzięcia, a W pżypadkach
nagłych awaryjnych, na Wydzielonym, uszczelnionym i zabezpieczonym pżed
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potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska 9runtowo-Wodnego substancjami
ropopochod nymi stanoWisku;

'l8.materiały i surowce składować W sposób uniemożliwiający przedostanie się
zanieczyszczeń do gruntu i Wód;

19,W przypadku stwierdzenia koniecznościodwodnienia WykopóW, prace
odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziornu Wód
gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania Wykopu oraz ograniczyc
ewentualnego
Wpłyfi WW, prac do terenu działki inwestycyjnej; Wody
odwodnienia WykopóW zagospodarowac zgodnie z obowiązującymi przepisami:

z

2o,roboty ziemne prowadzió W sposób nienaruszający stosunkóW gruntowoWodnych;

z1.zdjętą wieżchnią Warstwę (odkład) składowaó poza obszarami, na których
znajdują się cieki Wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza
obszarami kierunku spływu Wód powierzchniowych do ujęó Wód podziemnych;
odkład Wykorzystać W obrębie terenu inwestycyjnego do Wykonania obwałowań
Wokoł pM bioremediacyjnych oraz niwelacji terenu;

22.powstające na etapie realizacji ściekibytowe gromadzió W szczelnych
zbiornikach bezodpływowych pżenośnychtoalet, a następnie przekazwać
Wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transpońującej ściekido oczyszczalni
ściekóW;

23-niezanieczyszczone Wody opadowe i loztopowe powstające na terenie inwestycji
odprowadzać do gruntu, W Sposób niepowodujący zalewania terenóW sąsiednich
oraz niezmieniający stanU Wody na 9runcie, W szczególności kierunku
i natężenia odpł}"Wu WW, Wód ze szkodą dla gruntóW sąsiednich;

2+.ściekiz mycia kół pojazdów opuszcząących plac budowy odprowadzać do
kanalizaąi istniejącej na terenie PKL Keramzyt;
2s,teren inwestycji, zaróWno na etapie realizacji, jak ieksploatacji pżedsięWzięcia,
Wyposażyć W środki(sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a W przypadku Wycieku WW. substancji, Zanieczyszczenie
niezwłocznie Usunąć i pżekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym
odbiorcomI

26.W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. Wyciek paliwa, podjąó natychmiastowe
działania W celu usunięcia awalii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transpońu
i odzysku lub unieszkodliwian!a;

27.odpady powstające na etapie realizacji ieksploatacji przedsięWzięcia selektywnie
gromadzić W Wyznaczonym do tego miejscu, W specjalistycznych pojemnikach,
a następnie sukcesywnie przekazwać do odbioru podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenia W zakresie gospodarowania odpadami;
28.na etapie realizacji i eksploatacji przedsięWzięcia zaopatzenie W Wodę (na cele
socjalno-bytowe pracownikóW, do mycia oraz W sytuacjach awaryjnych)
prowadzić z gminnej sieci Wodociągowej, na Warunkach uzyskanych od zarządcy
WW, sieci;
6

29.zanieczyszczone Wody opadowe i roztopowe oraz ścieki przemysłowe
powstające na etapie eksploatacji przedsięWzięcia odprowadzać poprzez
Wewnętęną sieć kanalizacyjną, do szczelnych zbiornikóW odciekowych
zlokalizowanych przy pMach remediacyjnych, a następnie podczyszczać
i

zawracać do procesu technologicznego:

z

30.na etapie eksploatacji przedsięWzięcia korzystaó
działce o nr ew. 82117 zaplecza sanitarnego,

a

odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej;

istnie.iącego na sąsiedniej
powstające ściekibytowe

3,1,dla potrzeb technologicznych Wykorzystwaó podczyszczone Wody odciekowe
pochodzące z pryzm;

32,ścieki przemysłcwe, których neutralizacja nie będzie możliwa, przekazywać
Wyspecjalizowanym podmiotom do unieszkodliwienia;

33.odpady plzeznaczone do odzysku, czasowo magazynować W szczelnych,
betonowych boksach, Wyposażonych

34.całośćinwestycji zlokalizować

W

system ujmowania ściekóW;

na szczelnym

podłoźuuniemoż|iwiającym

ewentualne zanieczyszczenie środowiskagruntowo-Wodnego;

35,system Wodno-ściekowy, powierzchnie uszczelnione oraz urządzenia regularnie
i terminowo poddawaó kontroli szczelności oraz konseMacjom; Wszelkie WykMe
nieszczelności bądźawarie niezwłccznie usuwać.

warunki realizacji plzedsięwzięcia określone pnez organ prowadzący niniejsze
postęPowanie:
36.zapewnienie odpowiedniej przepustowości systemu kanalizacji deszczowej
i urządzeń podczyszcząących;
37,prowadzenie ewidencji przyjmowanych, przetwarzanych
odpadóW zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i

Wytwarzanych

38,jlośćplzyjmowanych do procesu odpadóW nie pżekloczy zakładanej W raporcie
Wydajności instalacji;
39,dowożenie i Wywożenie odpadóW Wyłącznie w godzinach 6.00
40,

pęestrzegania reżimu technoIogicznego
zapachowych;

W

- 22.00;
celu eliminacji uciążliwości

41.zaleca się prowadzenie monitoringu powietż a, monitoringu jakościściekóW oraz
monitoringu hałasu, których zakres oraz sposób Wykonwania pomiaróW regulUją
pżepisy prawa. Pozwoli to na Wczesne Wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń
i przekroczeń dopuszczalnych norm, odnalezienie i usunięcie ich źródła.

42,odpowiednie transpońowanie i przechowywanie materiałóW budowlanych,
W sposób uniemoźliwiający ich rozprzestrzenianie się; surowce szkodliwe dla
środowiska nie powinny zostac dopuszczone do użycia;

43.utrzymywanie dróg dojazdowych do terenu budowy w stanie ograniczającym
pylenie;
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44,racjonalne gospodarowanie Wodą oraz innymi surowcami, materiałami,
paliwami ienergią, na każdym etapie inwestycji;

4s,utzymywanie terenu inwestycji W należytym poządku na etapie budowy,
eksploatacji i likwidacji;

46,cykliczny odbiór Wszystkich Wytwarzanych podczas budowy odpadóW przez
Wyspecjalizowane i Uprawnione podmioty na podstawie stosownych umóW
z Wytwa zającym odpady;
47.użWanie instaIacji, maszyn i urządzeń o możliwie najniźszych poziomach mocy
akustycznej oraz sprawnych technicznie, spełniających normy ochrony
środoWiska;

48.regularne przeprowadzanie
konserwacyjnych instalacji,

technologicznym;

przeg|ądóW eksploatacyjnych

maszyn

i

urządzeń używanych

oraz prac
W procesie

4g,eksploatacja instalacji W oparciu o pozwolenia na korzystanie ze środowiska
(pozwolenie na przetważanie odpadóW);

-

so,zastosowanie WszeIkich możliwych zabezpieczeń na wypadek Wystąpienia
sytuacji awaryjnych,

51.ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu, do którego lnwestor
posiada Muł prawny;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do

uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do Wydania decyzji, o których mowa w ań.72 ust, 1,
w szczególności w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu lub projekcie
architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w ań. 72
ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

1) Planowane przedsięWzięcie polegać będzie

2\
3)

na

budowie instalacji

do
odzysku/unieszkodliwiania odpadóW niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
W Mszczonowie Ul, Warszawska 43, na działkach ewidencyjnych m 82120, B2h9,
82125 i częścidziałki 82121 oblęb 0001 N.,lszczonóW;
ŁąCzna powierzchnia działek ewidencyjnych, na których planuje się realizację
przedmiotowej inwestycji Wynosi 1 ,05 ha (10 500 m2 ), z czego lączna powierzchnia
przewidziana pod projektowane instalacje Wyniesie ok, 8 150 m';
Teren planowanego przedsięWzięcia jest objęty ustaleniami miejscowego planu
uchwała nr X|xl152104 Rady Miejskiej
zagospodarowania przestrzennego
W l\,4szczonowie
dnia 28 mąa 2oo4 r, W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa (etap ll) (Dz. Urż, Woj,
Maz. z 2o04r. nr 204, poz. 5458), wzeznaczenie terenu p|anowanej inwestycji
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - ,2P" tereny zabudowy produkcyjnej przeznaczone pod Utrzymanie istniejących oraz
realizację nowych budynkóW;
. produkcyjnych, W których prowadzona jest działalnośćpolegająca na WfwaIzaniu
i przetwarzaniu surowcóW, prodUktóW i energii,
. magazynowych,
. Składowych,

z

-

ll

niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, W tym
technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami,

z

4)
5)

6)

7)

zielenią i infrastrukturą techniczną;
Planowana inwestycja będzie się składaó z 2 szcze|nych pM remediacyjnych do
odzysku odpadóW; obie pMy będą Wyposażone W niezależne systemy odbioru

odciekóW;
Zapro.iektowanie dwóch szczelnych zbiornikóW odciekowych:
a) o pojemności Wynoszącej minimum ok. 300 m3 dla pMy remediacyjnej l;
b) o pojemności Wynoszącej minimum ok. 342 m3 dla pMy remediacyjnej ll;

zaprojektowanie pod planowanymi pryzmami remediacyjnymi zabezpieczenia

postaci geomembrany o minimalnej grubości Wynoszącej 1,5 mm.
Planowana powieżchnia pMy ,,l" Wyniesie ok. 1300 - 1 500 m'. Planowana
powierzchnia pMy ,,ll" Wyniesie ok. 3 300 - 3 500 m2; na obu pMach może być
zastępczo prowadzony odzysk gruntóW zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi lub metalami,
także innych odpadóW niebezpiecznych
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi,
tłuczeń lorowy,
W

a

np,

zanieczyszczony gluzi
8) oprócz WW. pM remediacyjnych W skład przedmiotowego pżedsięWzięcia
Wchodzić będą następujące urządzenia:
> pżesiewacz - służącydo frakcjonowania odpadóW (1 sź.),
> mobilna kruszarka do zanieczyszczonych elementóW betonowych (opcjonalnie 'l szt.),

> systemy do aplikacji reagentóW lub biopreparatóW usuwających skażenia
metalami

i

Węglowodorami,

> ulządzenia

do

do

produkcji biopreparatóW
usuwania zanieczyszczeń
ropopochodnych lub metalami (namnażalnik bakterii - 4 szt., bioreaktory - 1-2

>

szt,),

2

boksy magazynowe na odpady (gruz betonowy, tłuczeń torowy)

z systemem Wyłapywania odciekóW do zbiornika o pojemności do 20

> innowacyjny system filtróW pasywnych
zanieczyszczony ch metalami,

> aparatura kontrolno

9)

-

pomiarowa

na

do

Wraz

m3;

oczYszczania

odciekóW

potrzeby monitoringu procesu

technologicznego,
Do instalacji przyjmowane będą odpady stałe o następujących kodach;

a) 17 01 06* - Zmieszane lub Wysegregowane odpady
b)

c)
d)
e)

D

z

betonu, gruzu

ceglanego, odpadowych materiałóW ceramicznych i elementóW Wyposażenia
zawieąące substancje niebezpieczne;
17 05 03- - Gleba i ziemia W tym kamienie zawieąące substancje
niebezpieczne;
17 05 05- Urobek pogłębiania zawierający |ub zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi:
17 05 07* TłUczeń torowy (kruszywo) zawie€jący substancje
niebezpieczne;
19 13 01" - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające
substancje niebezpieczne;
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontóW
odpad inny niź niebezpieczny o kodzie 17 01 01 będzie, podobnie jak
odpady niebezpieczne, poddawany oczyszczeniu mechanicznemu z różnego
rodzaju Zanieczyszczeń (fragmenty stalowe, drewniane itp.), poddany
kruszeniu na drobniejsze frakcje, a następnie będzie stanowił gotowy produkt
służącydo rekultywacji terenóW zdegradowanych lub utwardzenie terenóW,

-

z

-
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1o)prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym
harmonogramem robót W sposób zorganizowany Wyłącznie W poże
dziennej;

1

1)Wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych
pracownikÓW;

12)

i

Wykwalifikowanych

przestrzeganie pęepisóW bezpieczeństwa i higieny pracy;

13)Zapewnienie

dla

pracownikóW budowy zaplecza sanitarnego,

zastosowaniem przenośnychtoalet i systematycznego ich opróżniania;

14) zorganizowanie i zabezpieczenie placu i zaplecza budowy - W miejscu
utwardzonym i ogrodzonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz
przed Margnięciem okolicznych zwielząI, z zapewnieniem Właściwego
odprowadzania Wód opadowych i rożopowych oraz Właściwejgospodarki
odpadami. Miejsca napraw, postoju i tankowania ulządzeń budowlanych
należy Wyposażyó W środkido neutralizacji ewentualnych rozlewóW
substancji ropopochodnych; ponadto podczas przerw W pracy, maszyny
i splzęt powinny być Wyłączone;

1s)Wykorzystywanie spżętu sprawnego technicznie spełniającego normy
ochrony środowiska; konieczna jest Właściwaeksploatacja i konseMacja
Wykorzystywanych maszyn ;
16)odpowiednie magazynowanie i przechow)^n/anie materiaóW budowlanych,
W sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianiu się; materiały szkodliwe
dla środowiska nie powinny zostać dopuszczone do użycia; materiały
surowce składować W sposób Uniemożliwiający przedostanie się
zanieczyszczeń do gruntu i Wód;

i

17)Wykonanie Wszelkich prac związanych z planowaną inwestycją
z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych
mieszkańcóW i otaczającego środowiska; na|eży lakże pamiętac, że
jakośćWykonywanych robót ma istotny WpłyW na stan środowiska;

18)zachowanie ustalonej dla terenu powierzchni biologicznie czynnej;
19)dobranie odpowiedniej kolorystyki obiektu Wspołgrającej z otoczeniem;

2o)Wykonanie nasadzeń drzew
izolacyjnej;

i

krzewóW pełniących funkc.ię zieleni

21)indywidualne zabezpieczenie istniejących zadrzewień W czasie budowy,
które nie są pżezr,aczone do usunięcia; Wierzchnia Warstwa gleby
powinna zostać poMórnie Wykorzystana;

2z)uszczelnienie całej powjerzchni zakładu (oplócz powierzchni biologicznie

czynnej), utwardzenie częściterenu przewidzianego dla ruchu
samochodowego i magazynowania odpadóW olaz Wykonanie
zabezpieczeń uniemożliwiających niekontrolowane rozproszenie się

odpadóW poza teren zakładU, obszar inwestycji powinien byó ośWietlony,
ogrodzony zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz
zwielząt:

i

l0

23)Wykonanie Wentylacji
i pracę ludzi;

W

pomieszczeniach przeznaczony ch na pobyt

24)zastosowanie Wszelkich moźliwych zabezpieczeń
Wystąpienia sytuacji awaryjnych,

na

Wypadek

4. Wymogi W zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
W odniesieniu do przedsięWzięć zaliczanych do zakładóW stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

lnstalacja nie jest klasyfikowana jako zakład zwiększonego lub dużego ryzyka
Wystąpienia awarii przemysłowej. W Wyniku przedmiotowej inwestycji klasyfikacja
instalacji pod kątem Wystąpienia ryzyka poważnej awarii pżemysłowej nie ulegnie
zmianie.

Do potencjalnej sytuacji awaryjnej może dojśó podczas realizacji i eksploatacji
inwestycji, Na etapie realizacji zaistnieć może zagrożenie skażenia środowiska
gruntowo-Wodnego, związane z Wyciekiem paliwa lub oleju z Wykorzystywanych
urządzeń (maszyn budowlanych) bezpośrednio do gruntu. W plzypadku zaistnienia
takich sytuacji, należy natychmjastowo zlokalizować i usunąć przyczynę awarii,
a zanieczyszczony grunt usunąó i zdeponować na specjalnie przygotowanym
stanowisku.

Użycie do prac Wykonawczych sprawnych technicznie urządzeń pozwoli

na
maksymalne ograniczenie możliwościWW. WyciekóW, Podczas eksploatacji inwestycji
istotne Sytuacje awaryjne mogą być związane głóWnie z funkcjonowaniem instalacji
technologicznych oraz obiektóW służących
magazynowania materiałóW
Wykorzystywanych W procesie technologicznym, Mogą one być związane głóWnie
Z uste*ami zbiornikóW lub z błędami ludzkimi popełnionymi podczas ich napełniania,

do

W celu ograniczenia możliwościWycieku magazynowanych materiałóW ciekłych planuje
się Wyposaźenie ich W odpowiednie zabezpieczenia, stałe nadzorowanie ich podczas
eksploatacji oraz Wykonywanie regularnych przeglądóW,

Rozwiązanie powyższe, wraz z umieszczeniem instalacji i u.ządzeń wewnątz
budynkóW i eksploatacja pod Właściwymnadzorem technicznym ze strony służb
zakładu skutecznie o9raniczy prawdopodobieństwo Wystąpienia awarii, całość
gospodarki materiałowej będzie nadzorowane przez służby techniczne zakładu, co
sprawia, ze prawdopodobieństwo Wystąpienia uwolnień substancji StWarzających ryzyko
dla środowiska gruntowo - Wodnego, a także generalnie środowiska jest bardzo małe

Projektowana inwestycja nie będzie należała do grupy obiektóW, których eksploatacja
będzie stwarzała ryzyko związane z Wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej
W [ozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, obiekt nie zalicza się do zakładów
o zwiększonym bądż dużym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Według
Rozporządzenia Ministra RoZWoju Z dnia 29 stycznia 2016 r. W sprawie rodzajóW iilości
znajdujących się W zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz_u_z2016 r,, poz. 138),

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do przedsięWzięć, dla których przeprowadzono
postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

ll

Planowane przedsięWzięcie zostanie W całościzrealizowane na teMorium
Rzeczypospolitej Polsklej W znacznej odległościod jej granic Lokalizacja
przedSięWzięcia WyklUcza możliwośćoddziaływania na obszary położone poza
granicami kraju, zaróWno na etapie realizacji jak i eksploatacji oraz ewentualnej
likwidacji, Z uwagi na powyźsze, nie określaSię WymogóW
oddZiaływania na środowiSko,

W

zakresie transgranicznego

6. stwierdzenie koniecznościutworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

(w przypadku, o.którym mowa W ań. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. z 2020 l., poz.1219, ze zm.|.

planowanego przedsięWzięcia nie ma koniecznościhłorzenia obszaru
ograniczonego użytkowania W rozumieniu przepisÓW ustawy Prawo ochrony

Dla

środowiska, ponieważ z przeprowadzonej analizy Wynika, że uciążliwościzwiązane
z eksploatacją obiektu obejmą teren bezpoślednio plzeznaczony pod planowane
przedsięWzięcie oraz jego najbliżSze otoczenie W granicach Własnościlnwestora,
7 , Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko w ramach postępowania
w spraMie wydania decyzji o której mowa w ań. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UzAsADNlENlE
Eco RGS sp,

z o,o, sp, K. na terenie działek o nr eW, 82119 l82125 położonych

przy ulicy Warszawskiej 43 W

l,4szczonowie, prowadzi działalnośćod

2017 r, Działa|nośćta prowadzona jest zgodnie z pozwoleniem starosty Powiatu
Zyrardowskiego i polega ona na odzysku odpadóW niebezpiecznych W postaci
Zanieczyszczoaej ziemi W iloścido 46 000 ton rocznie, Dodatkowo na terenie PKL
Keramzyt (od 20,16 r,) Firma Eco RGS sp, z o,o, Sp, K, wynajmuje teren, na którym
znajduje się druga pMa remediacyjna z możliwościąprzelwalzania 24 500 ton
odpadóW rocznie także ziemi zaniec/yszczonejobecnie W związku ze Zmianą przepisóW prawa ochrony środowiska jak i ich
interpretacjami, działalnośctaka wymaga Uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraż pozwolenia zintegrowanego, Mając powyższe na uwadze oraz
chęc prowadzenia działalnościna Własnym terenie, Eco RGs sp. z o,o, Metale Sp. K,
podjęła kroki, celem dokupienia terenu i uzyskania pozwolenia na nowych Warunkach
prawnych, Pozwolenie to będzie obejmowac tylko odpady typu ziemla zanieczyszęzona,
tłuczeń kolejowy olaz gluz - są to odpady stałe i nieuciążliwe zapachowo (nie
Występują W nich związki odorotwórcze takie jak np. amoniak, siarkowodór czy
merkaptany), Po uzyskaniu Wszystkich zezwoleń przez Eco RGs Sp. z o,o, l\4etale
Sp, K. - działalnośćEco RGS sp, z o,o, Sp, K, W zakresie prowadżenia płyt
remediacyjnych na tym terenie zostanie Zakończona,
Wobec powyżSzego, pełnomocnik lnwestora, tj, Eco RGs sp, z o.o. l\łetale
Sp, K, ul, Kozia Górka 4, 04,317 Warszawa, Wystąpił z Wnioskiem z dnia 19 grudnia

2019 r. (Z|ożonym W tut, Urzędzie dnia 20 grudnia 2019 r,), W sprawie Wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie
innych niż
instalacji do odzysku/Unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych
niebezpieczne W lv|Szczonowie ul, Warszawska 43, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82120, 82119, 82125 i częścidziałki 82121
obręb 0001",

i
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z

zgodnie
Rozporządzeniem Rady l\łinistróW z dnia 10 Września 2019 r,
sprawie przedsięWzięc mogących Znacząco oddZiaływac na środowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839), planowane przedsięWzięcie za|icza się do mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko ze Względu na:

W

. instalacje do przetwarzania W rozumieniu ań, 3 ust, 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz, U,
2019 l. poz. 7o1, 730, 1403 1579) odpadóW
niebezpiecznych, W tym składowiska odpadóW niebezpiecznych oraz miejsca retencji
powierzchniowej odpadóW niebezpiecznych (§ 2, ust, 1 pkt,41);

i

z

. instalacje do przetwarzania W rozumieniu ań, 3 ust, 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r- o odpadach odpadóW inne niż Wymienione W pkt 4'1 i 46, W tym składowiska
odpadóW inne niź Wymienione W pkt 41, mogące przyjmować odpady W ilościnie
mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niź 25 000 t,
z Wyłączeniem instalacji do Wytwarzania biogazu ro|niczego W rozumieniu ań. 2 pkt 2
ustawy Z dnia 20 lutego 2015 r, o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z2018 r. poz.
2389, zpóżn. Zm, 4) - (§ 2, ust, 1 pkt, 47);
i Wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na ślodowisko,

Zgodnie z miejscowym planem Zagospodarowania pzestrzennego miasta
Mszczonowa, zatwierdzonego uchwałą Nr x|xl152l04 Rady Miejskiej W Mszczonowie
W dniu 28 mąa 2004 l. (Dz_ Ulz_ Woj, l\Ąaz, Nr 204, poz, 5458 z dnia 14 sierpnia 2004
r,), WW, działki inwestycyjne położone są na terenach zabudowy produkcyjnej,
przeznaczonei pod Utrzymanie istniejących oąz rea|izaąę nowych budynkóW:
> produkcyjnych, W których prowadzona będzie działalnośćpolegająca na
Wytwarzaniu i przetwarzaniU surowcóW, produktóW i energii,
> magazynowych,
> składowych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami

i Urządzeniami,
W tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi,
dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną (dyspozycja planu 2 P).

Tut, organ dokonał poróWnania dwóch stanóW

-

stanu dopuszczalnego, określonego

We Wniosku o Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stan dopuszczalny
stanowi o tym, że na terenie nieruchomości, na których planowana jest działalność,plan

przewiduje funkcje 2P - tereny zabudowy produkcyjnej, plzeznaczone pod utrzymanie
istniejących oraz realizację nowych budynkóW;

> produkcyjnych, W których prowadzona będzie działalnośćpolegająca na
Wytwarzaniu i przetwarzaniu surowcóW, produktóW i energii,
> magazynowych,
> składowych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami

i urządzeniami,
W tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi,
dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną.

Stan postulowany, a Zatem p|anowana działalnośćto przetwarzanie odpadóW, przy
czym na obszarze oznaczonym symbolem 2P zlokaljzowane zostaną dwie pMy
remediacyjne oraz dwa szczelne zbiorniki odciekowe, organ dokonał analizy tego, Czy
planowana do realizacji działalnoścjest zgodna Z ustaleniami mpzp, a zatem, czy
mieścisię W ramach nazwy,,zabudowy produkcyjnej", Zgodnie bowiem z utrwalonym
13

już orzecznictwem sądóW administracyjnych, W tym Wyrokiem NSA (Zob. Wyrok NsA z
31 .01 .2017 , Sygn. akt: ll oSK 1553ł 6), tut, organ Wziął pod uwagę jego zapisy, cyt,
,,Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury Z dnia 26 sierpnia 2003 r- W sprawie
wymaganego zakresu proiektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego
określawymagany Zakres projektu planu miejscowego W częścitekstowej i graficznej,
uwzględniając W szczególności Wymogi dotyczące materiałóW planistycznych, skali
opracowań kańograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardóW omz
sposobu dokumentowania prac planistycznych. z przepisóW rozporządzenia Wynika, że
W projekcie rysunku planu miejscowego należy stosować podstawowe barwne
oznaczenia graficzne i literowe dotycząCe przeznaczenia terenóW- W przypadku
terenóW infrastruktury technicznej przeznaczonych na gospodarowanie odpadami jest
symbol ,,o" i kolor ciemnoszary @kt 7-1- załącznika nr 1 do rozpolządzenia). Nie
oznacza to jednak, że tylko na tak oznaczonych terenach dopuszczalne jest
gospodarowanie odpadami. Tego rodzaju Wąska Wykładnia przepisóW rozporządzenia
prowadziłaby do nieuzasadnionego ograniczenia zaróWno Władztwa planistycznego
gminy, jak i swobody działalnościgospodarczej. oznaczałaby bowiem, że
gospodarowanie odpadami możliwe jest tylko na terenach oznaczonych symbolem o,
a Więc tylko w ściśleokreślonych iz góry przewidzianych miejscach- Nie ulega zaś
Wątpliwości,że tego rodzaju działalnośćdopuszczalna jest na terenach przewidzianych
W planach miejscowych w sposób ogólny na prowadzenie dzialalności gospodarczej,
produkcyjnei lub związanej z infrastrukturą techniczną. symbolem ,,O" oznaczane są
zaśprzedewszystkim tereny, na których to dana gmina ma zamiar prowadzić
gospodarkę odpadami lub, na któryCh zamierza umożliwić innym podmiotom
prowadzenie gospodarki odpadami, np. W formie składowiska odpadóW, spalarni
odpadóW lub regionalnej instalacji pzetważania odpadóW komunalnych. Nie można
jednak przyjąć, że gospodarka odpadami może być prowadzona WyłąCznie na terenach
oznaczonych W planie literką ,,o"_
Prawidłowo dokonana subsumpcja prowadzi do konkluzji, że działalnoścopisana We
Wniosku iako zakresowo podrzędna do nazw użytych W mpzp jest z tym aktem zgodna i
nie zachodzą przesłanki, że planowana działalnośćjest niezgodna Z Zaplsami mpzp,

z

aft. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 pażdzielnika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U. z 2021 r.,
poz. 247, ze zm,), Burmistrz Mszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
W sprawie Wydania opinii i uzgodnienia WarunkóW realizacji planowanej inwestycji.
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W Warszawie uzgodnił realizację

DziaĘąc zgodnie

i

określiłjego Warunki - postanowienie znak: Woos05 lutego 2021 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki
przedsięWzięcia

1.4221.24.202o.ML.3 z dnia

Wodnej W Warszawie postanowieniem znak: WA.Rzs,4360,1.9.2020-Psz z dnia 24
kwietnia 2020 r, uzgodnił realizację planowanego przedsięWzięcia i określiłjego
Warunki.

Depańament Gospodarki odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urzędu
Ma§załkowskiego WojewódżWa l\łazowieckiego W Warszawie Wydał opinię znak:
Pz-oP-ll.7030.3.14,2020,4T dnia 18 lutego 2020 r. i negatywnie zaopiniował
planowane przedsięWzięcie z uwagi na Wykazane W dokumentacji nieprawidłowości,
a mianowicie do rapońu oośzałączono pismo GloŚ z dnia 17 czerwca 2019 r.
W sprawie stanu jakościpowietża W rejonie ul, Warszawskiej 43 W Mszczonowie,
z którego czytamy, że stężenie średnioroczne dla pyłu zawieszonego PM2,5 Wyniosło
21 pglm3. zgodnie z rczporządzeniem Ministra srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
I4

W sprawie poziomóW niektórych substancji W powietrzu (Dz_ U. poz. 1031, ze zm.) po
dniu 31 grudnia 2019 r, poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PN,l 2,5 Wynosi 20
pg/m3, Przedmiotowa instalacja będzie Stanowiła źródłoemisji pyłU zawieszonego PM

2,5, Depańament Gospodarki odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Ulzędu
Marszałkowskiego Województwa l\łaZowieckiego W Warszawie jednocześnie
poinformował, że Zgodnie z ań- 226 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2019, poz- 1396, ze zm,) Wydanie pozwolenia W przypadku gdy instalacja będzie
znajdowac się na obszarze, na którym zoslaĘ plzekroczone standardy jakości
powietrza Wymagać będzie przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego Zgodnie
z ań.226 Ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie nie Zająt stanowi§ka
W powyższej sprawie, ponieważ uważa, że planowana działalnośćlnwestora
(gospodarowanie odpadami - proces odzysku lub unieszkodliwienia) jest niezgodna
z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, Tut, organ nie zgadza Się z opinią PańsMowego Powiatowego
lnspektora sanitarnego W Zyrardowie, ponieważ W śWietle Wyżej dokonanej subsumpcji
pIanowana działalnoścjest zgodna z zapisami mpzp,

Warunki realizacji planowanego przedsięWzięcia, określoneprzez organy ochrony
środowiska zostały zamieszczone

W

W

sentencji niniejszej decyzji,

trakcie planowania WW, przedsięWzięcia rozpatryWano

War]anty

przedSięWzięcia, które Wyma9ają przeanalizowania, Przyjęto następujące Warianty
dotyczące technologii oczyszczania gruntóW W instalacji:
niepodejmowanie realizacji przedsięWzięcia - W przypadku niepodejmowania
przedsięWzięcia stan środowiska pozostanie bez zmian- obecnie teren
przeznaczony pod inwestycję pełni funkcję przemysłową ijuż został
przekształcony antropogenicznie. obecnie na terenie powadzone jest
przetwarzanie odpadóW zgodnie z procesem odzysku R-5 - recykling lub odzysk
innych materiałóW nieorganicznych, Na terenie istnieją dwie płyty remediacyjne
do oczyszczania gruntóW zanieczyszczonych Substancjami ropopochodnymi
Uedna na terenie inwestycji, a druga na terenie Sąsiednim), zatem planowana
inwestycja jest zgodna z obecnym Wykorzystaniem przedmiotowego terenu,
sąsiedztwo przedmiotowego przedsięWzięcia stanowią obiekty olaz
infrastruktura należąca do Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich,,Keramzf"
sp, z o,o. W Mszczonowie, W przypadku nie rea]izowania planowanego

przedsięWzięcia teren nadal będzie stanowił nieużytkowany teren
poprzemysłowy, który aktualnie sprawia Wrażenie terenu opuszczonego

izaniedbanego,
Wariant preferowany

-

oczyszczanie gruntóW na pryzmach W technologii ich
Wymywania (ekstrakcji) różnego rodzaju roztworami przy zastosowaniu zalóWno
substancji nieorganicznych, jak iorganicznych (specjalne bakterie) lub metodami
bioremediacji (d|a zanieczyszczeń ropopochodnych). W Wyniku ana|iz oraz plac
koncepcyjnych powstał Wariant optymalny, preferowany przez Wnioskodawcę
obejmujący realizację przedmiotowej inwestycji W kształcie określonym
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, z oddziaływaniem na środowisko
mieszczącym się W obowiązujących normach standardach, co Wykazały
przeprowadzone analizy, Wariant ten jest zgodny z obowiązującym miejscowym
planem Zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym prawo miejScowe.

i

]5

planowanego przedsięWzięcia, zgodnie z Wariantem
preferowanym jego WpłyW na środowisko W trakcie eksploatiacji sprowadzać się
będzie do:

W pzypadku realizacji

> emisji hałasu, związaną z Wacą użądzeń stacjonarnych,

>

Wykorzystywanych
W procesie technologicznym (przesiewacżsońownik, kruszarka) oraz z ruchem
maszyn i pojazdóW.

emisji gazóW i pyłóW do powietrza, związaną

z pracą ulządzeń

Wykolzystwanych W procesie technologicznym oraz
i pojazdóW,

>
>

z

stacjonarnych

ruchem maszyn

emisji odpadóW, powstających W związku z fUnkcjonowaniem instalacji.
emisji ściekóW bytowych, przemysłowych oraz Wód deszczowych.

lnwestor planuje rczwiązania możliwie najkorzystniejsze dla tego rodzaju
przedsięWzięcia, podłączając go do infrastruktury sanitarnej ienergetycznej oraz
proponując najnowsze W danej dziedzinie materiały itechnologie, zastosowany
zostanie róWnież szercg rczwiązańl działań minimalizujących oddziaływanie na
środowisko, które zostały szczegółowo omóWione W raporcie ooŚ, Realizacja
planowanego prz€dsięWzięcia W Wariancie preferowanym pżedstawionym
W raporcie oos nie spowoduje Wystąpienia znaczącggo negatywnego
oddziaływania na środowisko,jak róWnież przekroczenia dopuszczalnych
standardóW jakości środowiska określonychW obowiązujących przepisach.

Zastosowane rczwiązania spowodują minimalizację

oddziaływań,

a lakże będą zgodne z ładem przestżennym określonym wzez obowiązu)ący

.

N/PzP, jak iW przepisach szczegółowych z zakresu ochrony środowiska.

Wariant alternatywny

-

oczyszczanie gruntóW

W

technologii mieszania

a następnie Wypłukiwaniu W sposób mechaniczny zanieczyszczeń
gruntóW, przy zastosowaniu grawitacyjnego usunięcia odciekóW na pryzmach
remediacyjnych- Technologia ta może być zastosowana dla odpadóW o kodach
przedstawionych W raporcie oos tj,:
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałóW ceramicznych i elementóW Wyposażenia
zawierające substancje niebezpieczne
17 05 03" Gleba i ziemia, W tym kamienie, zawierające sub§tancje niebezpieczne

W mieszalnikach,

z

(np,

PcB)

zawieąący lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
19 13 01- odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje
niebezpieczne
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek iremontóW
W tym Wariancie zanieczyszczone grunty (po Wstępnym przygotowaniu W przesiewaczu
i/lub W kruszarce) zamiast od razu na pryzmach 0ak W Wariancie preferowanym)
umieszcza się W zespołach mieszalnikóW mechanicznych (napędzanych energią
elektryczną), W których dokonuje się ich homogenizacji (ujednolicenia do zakładanej
granulacji). Po zakończeniu tego procesu dokonuje sję dodania roztvvoróW do
17 05 05" Urobek z pogĘbiania

mieszalnika (W zależnościod rodzaju oczyszczanych gruntóW, stopnia ich
zanieczyszczenia oraz fazy procesu technologicznego - nieorganicznych

izawierających bakterie) W celu Wypłukania zanieczyszczeń. llośćdodanego roztworu
jest ograniczona objętościąmieszalnikóW oraz odpowiednio kontrolowana mając na
l6

uwadze optymalizację procesu oczyszczania (różna W zależnościod jego fazy), Po
osiągnięciu W odpadach zakładanych stężeń (po ich oczyszczeniu i uśrednieniu ) Są
one Wydobwane z mieszalnikóW i umieszczane na pryzmach W celu usunięcia
odciekóW (Woda z pozostałościami zanieczyszczeń zawalla w odpadach po procesie
Wypłukiwania). Na pryzmach Woda grawitacyjnie odcjeka do szczeInej instalacji
zbiorczej, skąd może byc częściowoWykorzystana W procesie oczyszczania odpadóW
W mieszalnikach lub przekazana odbiorcy zewnętrznemu W ce|u ich zagospodarowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami (plzekazanie do unieszkodliwienia lub
oczyszczenia W specjalistycznej instalacji - jako Ściek prżemysłowy),

Analizowany racjonalny Wariant alternatywny (W odniesieniu
preferowanego) charakteryZuje się:

do

Wariantu

o

Większą kosztochłonnością(koniecznośćponiesienia dodatkowch nakładóW

o

lnp. pompy]),
Większą emisją hałasu z uwagi na koniecznośó zastosowania dodatkowych
użądzeń (mieszalniki, pompy),

o
o
o
o
o

finansowych na Urządzenia do mieszania odpadóW [mieszalniki] oraz
urządzenia służącedo tłcczenia Wody W celu Wypłukania zanieczyszczeń

dodatkowy element pżemieszczania gruntu pomiędzy mieszalnikiem
a pryzmami remediacyjnymi

znacznie Większe (o ok_ 15 000 m3/rok) zużycie Wody

z

uwagi na

koniecznośćzapewnienia odpowiednich mieszanek roztworóW kierowanych
do mieszalnikóW, W celu Wypłukania zanieczyszczeń,
Większe zużycie energii elektrycznej niezbędnej
i pomp,

do pracy

mieszalnikóW

dłuższy o ok. 30 - 50 % proces oczyszczania odpadóW (związane to jest
z koniecznością zastosowania etapu mieszania/ujednolicenia granulacji
odpadóW, a także kontrolowania przepływu roztworóW Wypłukujących
zanieczYszczenia\,
znacznie Większą emisją ściekóW przemysłowych - ok. 15 000 m3/rok
w związku z koniecznością zagospodarowania odciekóW powstających na
pryzmach (po zakończeniu Wypłukiwania zanieczyszczeń).

Wariant Wybrany przez lnwestora to budowa i eksploatacja instalacji W Wariancie
preferowanym przedstawionym W raporcie oos Wariant preferowany będzie się
charakteryzował mniejszym zużyciem energii elektrycznej, mniejszym zużyciem Wody,
a także mniejszą emisją ściekóW przemysłowych i hałasu, niż racjonalny Wariant
alternatywny,

Waliant preferowany

nie

powoduje Wystąpienia Znaczącego negatywnego
środowisko przy zastosowaniu środkóW minimalizujących,

oddziab,V,/ania na
Projektowane lozwiązania techniczne i obecne technologie pozwalają na zastosowanie
rozwiązań zapewniających dotrzymanie dopuszczaInych norm i standardóW, zwłaszcza
W kontekście emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, Wielkośćemisji Substancji
zanieczyszczających do powietrza będą takie same jak W Wariancie alternatywnym,
a ich Wańości nie przekroczą, przy przyjętych założeniach, poziomóW określonych
prawem. Jest to istotne róWnież W szerszej skali - W kontekściedostosowania do zmian
klimatu, W tym emisji gazóW cieplarnianych i oddzialywań istotnych z punktu Widzenia
ochrony klimatu_ szacowana, Znikoma Wielkośćemisji zanjeczyszczeń do powietrza

Wskazuje na nieistotny WpłyW inwestycji na Warunki klimatyczne,
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Wariant preferowany jako zużywający mniej energii i Wody, a także generujący mniejszą
emisję ściekóW przemysłowych oraz hałasu podczas eksploatacji zakładu jest
korzystniejszy dla środowiska niż Wariant alternatywny, W uzasadnieniu WyborU
proponowanego przez Wnioskodawcę Wariantu,
uwzględnieniem powyższych
przede
Wszystkim, że decyĄa o realizac]i zamielzenia
informacji, należy podkreślić
maksymalnego
inwestycyjnego była UWarunkowana dążeniem lnwestora
na skalę
zalówno
ze
Względu
na
środowisko
ograniczenia oddziaływania inwestycji
zamierzenia inwestycyjnego, jak ingerencję W środowiskoprzyrodnicze (W tym
09raniczenie emisji ściekóW, emisji hałasu) czy ograniczenie ilości Wykorzystania Wody
na potrzeby eksploatacji instalacji, Mniejsze oddziałyvvanie na środowisko Występować
będzie W Wariancie preferowanym, W Związku czym Uznano go jako Wariant
realizacyjny - najbardziej korzystny dla środowiska,
oddziaływanie przedsięWzięcia (Wariant preferowany) na środowisko związane z fazą
jego realizacji będzie miało charakter lokalny i ograniczony czasowo. Wykonanie robót
Polskimi Normami,
budowlano-konstrukcyjnych odbywac się będzie zgodnie
Warunkami technicznymi Wykonania iodbioru robót oraz najnowszą dostępną Wiedzą
i sztuką budowlaną,
Projektowana inwestycja zostanie Wyposazona W szereg instalacji, urządzeń
lozwiązań technicznych, dobranych i zaprojektowanych zgodnie z Wymaganiami
ochrony środowiska iinnymi, które pozwolą ograniczyć ewentualne uciążliwościdla
środowiskaoraz d|a |udzl. Planowane rczwiązania techniczne i organizacyjne SłUzyc
terenu
będą maksymalnemu 09raniczeniu oddzialywania emisji pochodzących
inwestycji, Projektowane rozwiązania techniczne i Zastosowane urządzenia Zapewnią
racjonalne Wykorzystywanie sUroWcóW materiałóW oraz energii plzez oszczędne
gospodarowanie mediami- Umożliwią także odzysk odpadóW i materiałóW, zgodnie
z plzepisami z zakresu ochrony środowiska,

z

do

i

z

z

i

z

i

W trakcie realizacji przedrniotowego przedsięWzięcia Wystąpi emisja substancji
do powietrza oraz hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego iśrodkóW
transportu, Uciążliwościzwiązane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe
iustąpią po Zakończeniu prac budowlanych, W celu zminimalizowania WW, emisji
W

sentencji niniejSzej decyzji Wprowadzono odpowiednie WarUnki,

z

przedłożoną dokumentacją, na terenie inwestycyjnym Wody gruntowe,
Występują na głębokościok.24-3,3 m p,p,t,, natomiast planowane prace ziemne
Wykonywane będą maksymalnie do głębokościok, 0,B m p.p,t,, w związku z powyższym
nie będzie zachodziła koniecznośó odwodnienia dna WykopóW,
W celu ochrony środowiska gruntowo-Wodnego na etapie realizacji i eksploatacji
przedmiotowej inwestycji, W sentencji niniejszej decyzji Wprowadzono Warunki
dotyczące źródła poboru wody ozz ograniczenia ilościjej zużycia, a także sposobu
zagospodarowania ściekóW oraz Wód opadowych i roztopowych. zgodnie z plzedłożoną
dokumentacją W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ściekibytowe,
Przeprowadzona W raporcie oośanaliza oddziaływania W zakresie gospodarki Wodnościekowei i ochrony Wód Wkazała, że plzy zachowaniu WarunkóW określonych
W sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała
negatywnego Wpływu na środowisko grUntowo-Wodne oraz na wody powierzchniowe
ipodziemne.
Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego
przedsięWzięcia będzie głóWnie praca kruszarki i przesiewacza na częściistniejącej
zakładu oraz praca koparki i pojazdów mechanicznych poruszających się W obrębie
terenu inwestycyjnego, Przeprowadzona W raporcie oośanaliza rozprzestrzeniania Się

Zgodnie

]ll

substancji W powietrzu Wkazała, źe dopuszczalne poziomy substancji W powietrzu
zostaną dotrzymane.

z

przedłożonejdokumentacji Wynika, iż planowana inwestyc.ia nie będzie powodowała
istotnego oddziałwania na klimaŁ

W czasie eksploatacji

przedmiotowego przedsięWzięcia głóWnymi źródłami emisji
hałasu będą maszyny i u.ządzenia związane z funkcjonowaniem planowanej instalacji
oraz środkitranspońu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona
W raporcie oośanaliza oddziaływania W zakresie emisji hałasu Wkazała, że pży
zachowaniu WarunkóW określonych W sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja
planowanego przedsięWzięcia nie spowoduje pzekroczeń dopuszczalnych poziomóW
hałasu na terenach chronionych akustycznie.
W raporcie oośWyszczególniono rodzaje i ilości odpadóW, które przewiduje się, że będą
Wlwarzane W trakcie realizacji ifunkcjonowania planowanego przedsięWzięcia oraz
przetwarzane W przedmiotowej instalacji Wraz z informacją o sposobie gospodarowania
WW. odpadami, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. w związku z powyższym
odstąpiono od nałożenia WarUnkóW realizacji przedsięWzięcia W powyższym zakresie,
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami form ochrony
pżyrody Wznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
pęylody (Dz. U- z 2020 r- poz.55, ze zm., zwaną daIej ,,ustawą o ochronie przyrody").
Najbliższy obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH,I40003 znajduje Się
W odległościok. 3,4 km W kierunku północnym. lnwestycja realizowana będzie róWnież
poza granicami terenóW stanowiących istotne powiązania ekologiczne pomiędzy
obszarami Natura 2000,
W ramach przedmiotowego przedsięWzięcia planowana jest Wycinka drzew, które mogą
stanowić siedliska Występowania zwielząl. zgod,nie z ustawą o ochronie przyrody oraz
lozpożądzeniem Ministra srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. W sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz, 2183), W stosunku do dziko Występujących zwierząt
objętych ochroną, obowiązuje szercg zakazów. Regionalny Dyrektor lub Generalny
Dyrektor ochrony srodowiska mogą Wydać decyĄę zezwalającą na czynności
podlegające zakazom, W trybie i na zasadach określonych ustawą o ochronie pzyrody.
W przypadku gatunkóW objętych ochroną ścisłą,gatunkóW ptakóW oraz gatunkóW
Wymienionych W załączniku lV dyrektywy Rady 92I43/EWG z dnia 21 maja 1992 r,
W sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą byó
spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, W tym Wymogi
o charakteże społecznym lub gospodarczym lub Wymogi związane z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska,
Wnikliwa analiza możliwościrealizacji planowanych działań W kontekście przepisóW
dotyczących ochrony gatunkowej i możliwościuzyskania derogac.ii leży W gestii
lnwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z ań. 131 pkt 14 ustawy o ochronie
przyrody, kto bez zezwolenia lub Wbrew jego Warunkom narusza zakazy W stosunku do
roślin,zwierząt lub grzybóW objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub
grzywny.

Ze Względu na charakter planowanego przedsięWzięcia, a także jego lokalizację, nie
stwierdzono możliwościWystąpienia transgranicznego oddziaływania.

z

że na terenie planowanego pzedsięWzięcia
jego
iw
otoczeniu nie Występują zabytki chronione na podstawie pżepisóW o ochronie
zablkóW i opiece nad zabytkami,
przedłożonądokumentacji Wynika,
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Planowane przedsięWzięcie zlokalizowane będZie W obszarze jednolitej części
powierzchniowych
(zwanej dalej JCWP) o kodzie PLRW2000172727631 i nazwje
Wód
'Pisia Gągolina od zródeł do okrzeszy z okrzeszą", WW. obszar JCWP ma charakter
naturalnej części Wód, zagrożonej nieosiągnięciem celu środowiskowego. Stan ogólny
Wód określono)ako zN, a stan ekologiczny okreśIono jako Słaby, WW, obszar JoWP
jest monitorowany, o Użytkowaniu rolnym, z presją komunalną. W związku powyżSzym,
dla WW, obszaru JCWP Wyznaczono derogację na podstawie ań,4 ust.4 tiret 1
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60^,Ą/E, którą uzasadnia się brakiem
możliwościtechnicznych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe,
obejmujące uporządkowanie goSpodarki ściekowej, które są Wystalczające, aby
Zredukowac tę presję W Zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu,
Z uwagi jednak na czas niezbędny dla WŃożenia dzialań, a także okres niezbędny, aby
Wdrożone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł byc osiągnięty
do roku 2021. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się W obszarze jednolitej części
Wód podziemnych (Zwanej dalej JcWPd) oznaczonym kodem PLGW200065. Dla WW,
obszaru JcWPd §tan chemiczny oIaz ilościowyokreślono jako dobry, a osiągnięcie
celóW środowiskowych uznano za niezagrażone. WW, obszar JcWPd stanowi część
Wód Wykorzystywaną do uzytku rolniczego, PowĄ/ższe należy mieć na uwadze,
W szczególności osiągnięcie dobrego Stanu ekologicznego przez JCWP, jak róWnież
niepogorszanie jakościWód podziemnych Wykorzystywanych do spoźycia,

Lokalizacja planowanego przedsięWzięcia położonajest poza obszarami Wodnobłotnymi, Wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami
o niskim poziomie Wód gruntowych W tym siedJiskami łęgowymi oraz przy ujściurzek,
poza obszarami Wbrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami Wyznaczonymi

jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć Wód,

Planowana inwestycja nie znajduje się W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Wynikającym ze studióW ochrony przeciwpowodziowej określonych W ań, 549 ustawy
Prawo Wodne, zgodnle
ań, 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują Ważnośćdo czasu
plzekazania organom określonym W ań, 171 ust,4 pkt
9 ustawy Prawo Wodne map

z
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zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. charakter
planowane9o przedsięWZięcia oraz przedstawione Warunki realizacji inwestycji nie
spowodują zwiększenia Zagrożenia powodziowego,

Wykonując procedury formalnoprawne dotyczące planowanej inwestycji, zawiadomiono
strony postępowania
Wszczęciu postępowania W Sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie
inStalacji do odzysku/Unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych innych niż
niebezpieczne W Mszczonowie u|, Warszawska 43, powiat żyraldowski, Województwo
mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82120,82119 i części dzialek 82121 i 82125
obręb 0001" poprzez zawiadomienie Wydane przez Burmistrza Mszczonowa
nr G_6220_22_2019_JJ z dnia 14 slycznia 2020 r,, informujące zainteresowane strony
o możliwościzapoznan|a się z aktami sprawy oraz składania uwag i WnioskóW
W przedmiotowej sprawie. lnformację o planowanym przedsięWzięciu podano do
publicznej Wiadomości przez Umieszczenie na tablicy ogłoszeń, zlokaIizowanej
W siedzibie Urzędu N/]iejskiego W l\,4szczonowie
na stronie internetowej Urzędu (BlP)
oraz Wywieszono W miejscu planowanej inwestycji,

o

-

i

Ponadto strony postępowania oraz zainteresowani mogli zapoznać się Z rapońem
o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięWzięcia W terminie określonym
W obwieszczeniu G_6220_22_21191J tj, od 16 sierpnia 2021 l_ do dnia 15 Września
2021 r. obwieszczenie zamieszczono W BlP tut, Urzędu, na tablicach ogłoszeń
20

W Urzędzie

N,4iejskim

W MSzczonowie oraz W miejscu realizacji przedsięWzięcia,
- nr Wydania 29 (data Wydania 10.08.2021 l.)

ponadto W prasie ,,Zycie Żyrardowa"

W powyższym terminie Strony niniejszego postępowania, nie złożyłyzadnych uwag ani
zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji oraz prowadzonego postępowania
W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych Uwarunkowań dla planowanego
przedsięWzięcia, Natomiast społeczeństwo Mszczonowa oraz Gminy Radziejowice
złożyłoSwoje uwagi, zastrzeżenia i protesty do planowanej realizacji ,,Budowy instalacji
do odzysku/unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych iinnych niż niebezpieczne
W lV|szczonowie ul, Warszawska 43, powiat żyrardoWSki, WojewódZtWo mazowieckie, na
działkach ewidencyjnych nr 82/20, B2l19 iczęścidzialek 82121 i 82/25 obręb 0001",
W postępowaniu uczestniczyły na prawach strony: stowarzyszenie Ekologiczne
,,ŚWlAToWlD", Ul, szpjtalna 5lok,5,00-031 Warszawa (postanowienie Burmistrza
Mszczonowa znak. G.6220.22.2019,JJ z dnia 23.09.2021 r,), oraz Polska lzba

Gospodarcza ,,EKoRoZWoJ' ul, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 WarSZaWa
(postanowienie Burmistrza Mszczonowa znak; G-6220-22-2019.JJ z dnia 27.10.2021 r.).

stowarzyszenie Ekologiczne ,,Światowid" W swoim Wniosku z dnia 15 września 2021 l.
o Włączenie do postępowania, Wniosło o Wydanie decyzji odmawiającej ustalenia
środowiskowych uwarUnkowań dla przedmiotowego postępowania, ponieważ cyt,
,,Planowane przedsięWzięcie nie jest zgodne z Zapisami aktualnie obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania miasta N,4szczonóW przyjętym uchwałą Rady
lvlszczonowa nr Xlx]15212004 (dale] mpzp), Teren, na którym planowana jest
inwestycja W mpzp jest oznaczany symbolem 2P: Tereny Zabudowy produkcyjnej

plzeznaczone pod utrzymanie istniejącej olaz realizaqę nowych budynkóW:
produkcyjnych, W których prowadzona jest działalnośćpolegająca na Wytwarzaniu
i przetwarzaniu surowcóW, produktóW i energii; magazynowych; składowych
z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, W tym technicznymi

gospodarczymi, garażami miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią iinfrastrukturą
symbol. Dodatkowo rea|izaąę wzedmiotowego przedsięWzięcia,
W lozumieniu ań, 3 ust, 1 pkt 21 ustawy o odpadach, instalacji do przet.Nażaaia
odpadóW niebezpiecznych (..-), Wyklucza niedotrzymywanie na tym obszarze
standardóW jakośći powietrza. co znajduje swoje odzwierciedlenie W piśmie Glos
z 17 -06.2019 roku W Sprawie Stanu jakości powietrza na tym terenie,".

techniczną

-

Polska lzba Gospodarcza ,,EKoRoZWoJ" Wystąpiła o dopuszczenie jej Udziału
W przedmiotowym postępowaniu administracyjnym (Wniosek z dnia 08j02021 l-), oraz
pismem z dnia 14,1o,2021 r, poinformowała tut, organ o cyt, ,,dużym poparciu naszej
lzby, d|a zrealizowania projektowanej inwestycji, Planowane przedsięWzięcie Wg
uzyskanych informacji, jest z9odne z zapisami aktualnie obowiązującego, miejScowego
planu zagospodarowania przestrzennego m, Mszczonowa - PEeznaczenie terenu na
cele przemysłowe (P) pozwala na lokalizację na nim zakładu o projektowanym profilu
produkcyjnym, PrzedSięWzięcie jest inwestycją proekol09iczną, pozwalającą na
odzyskiwanie gruntóW skażonych metalami cięźkimi i związkami ropopochodnymiPrzywracanie do użytku rolniczego gruntóW zdegradowanych jest realizacją
obowiązującej W krajach UE zasady obiegu Zamkniętego (recyrkulacji) i realizuje W
praktyce Wyniki najnowszych prac naukowo-badawczych polskich instlucji naukowych.
Powstający zakład byłby Wzorem dla realizacji podobnych przedsięWzięć W regionach
silnie skaźonych przez działalnośćzakładóW chemicznych, hutniczych czy
metalurgicznych."-

Tut, organ treśó Wszystkich uwag

i

zastrzeżeń przekazał (pismo znak:
G.622o,22.2o19jJ z dnia 28 Wześnia2021 r.) lnwestorowi, tj. Eco RGs sP. z o.o,
2l

i

l,4etale sp, K. celem dokonania szczegółowej analizy
ustosunkowania się do
przedstawionych protestóW W śWietIe planowanej realizacji przedSięWzięcia,
UWagi, zastrzeżenia, sprzeciwy oraz protesty społeczeństwa (4 protesty zlożone przez
mieszkańcóW lMszczonowa oraz 58 protestóW złożonych m.in. plzez mieszkańcóW
Gminy Rad,,iejowice), dotyczyły m in,:

> uciążliwości(hałas, emisje do powietrza), jakie spowoduje
>
>
>

}
>

realizacja
planowanego przedsięWzięcia mieszkańcom, pracownikom, turystom, oraz florze
i faunie, Wodom powierzchniowym i gruntowym;
nieprawdziwej informacji podanej W raporcie oośW zakresie odleglości
planowanego zamieżenia inwestycyjnego
najbliźszych zabudowań
mieszkaniowych;
nie§pełnienie kMerium dotrzymania standardóW. jakośćpowietża dla pyłu
zawieszonego PM 2,5 - zgodnie z rapońem Glos z dnia 17 czerwca 2019 r.,
W rejonie ul, Warszawskiej 43 W Mszczonowie stężenie średnioroczne dla pyłu
zawieszonego PM 2,5 Wyniosło 21 !rg/m3;
obniżenia realnej Wańości gruntóW oraz nieruchomości W Ęonie planowanego
przedsięWzięcia;
braku oceny skumulowanego oddziałwania przedmiotowej inwestycji na
środowiskooraz mieszkańcóW;
Wzmożony ruch samochodóW ciężarowych, spowoduje dewastację istniejących

od

dróg;

o,o, Metale sp K,, pismem z dnia 10 pażdzielnika 2021 l. znak,.
RGS/PR/01/10/2021 przedstawiła swoje stanowisko W temacie zastzeżeń, sprzeciwów
oraz protestóW Wyrażonych podczas konsultacji społecznych realizowanych W lamach
procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego

Eco RGs sp, z

przedsięWzięcia,

lnwestor na Wstępie poinformowal, że cyt.
'na działce 82l1g oraz 82125 zgodnie
z pozwoleniem starosty Zyrardowskiego zezwalającym na przetwarzanie odpadóW 17
05 03- (gleba i ziemia W tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne),
prowadzimy od 2017 roku pMę remediacyjną (jako spółka Eco RGS Sp, z o.o. Sp.k,),
Działalnośćtą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami ipolega ona na
odzysku odpadóW niebezpiecznych W postaci zanieczyszczonej ziemi W iloścido
46 000 ton rocznie, Dodatkowo na terenie Keramzytu (od 2016 roku) wynajmujemy
teren. na którym znajduje się druga nasza pMa remediacyjna z możliwością
pżetwarzania 24 500 ton odpadóW rocznie - Iakże ziemi zanieczyszczonej, Działalność
nasza była kontrolowana przez stosowne organy ochrony środowiska i nigdy nie budziła
zastrzeżeń. Z usług naszych systematycznie korzystają m,in, koncerny paliwowe,
jednostki budżetowe, firmy developerskie i budowlane, które dbając róWnież o SWój
Wizerunek - systematycznie przeprcwadzają W obrębie naszej działalności(pMy
remediacyjne) Swoje audyty Wewnętrzne,
obecnie W związku ze zmianą przepisóW ochrony środowiska jak i ich interpretacjami
działalnośctaka Wymaga decyzji środowiskowej oIaZ pozwolenia zintegrowanego,
Ni]ając powyższe na uwadze jak i chęć prowadzenia działalnościna Własnym terenie
podjęliśmy kroki celem dokupienia terenu iuzyskania pozwolenia na nowych WarUnkach
prawnych, Pozwolenie to będzie obejmować tylko odpady typu ziemia zanieczyszczona,
tłuczeń kolejowy oraz gruz są to odpady stałe i nieuciążliwe zapachowo (nie Występują
W nich zwiąZki odorotwórcze takie jak np, amoniak, siarkowodór czy merkaptany)",
Jednocześnie lnwestor przedstawił stanowisko
odniesieniu
kwestii
przedstawionych przez mieszkańcóW l\,4szczonowa Gminy RadziejoWice, które
dotyczyły uciążliwościjakie może spowodować planowane przedsięwzięcie,
a mianowicie, cf,;

W
i

do
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1.,,Zanieczyszczenie

Rapoń

o

środ owiska
oddział},],ł,/aniu

na

środowisko przygotowywany

jest W

celu

i jakie oddziaływania planowane przedsięWzięcie będzie
miało na środowiskonaturalne, składa się ono z Wielu rodzajóW
oddziaływań/elementóW środowiska iSą nimj: hałas, emisje do powietrza,
oddziaływanie na Wody powierzchniowe i gruntowe, grunty, przyrodę - florę
i faunę, oddziaływanie przedsięWzięcia na Wszystkie elementy środowiska
przedstawienia czy

o oddziaływaniu na środowisko
raporcie szczegółowo omóWiono

zostały szczegółowo omóWione W Raporcie

planowanego przedsięWzięcia,

W

zabezpieczanie jakie zostaną zastosowane, aby zminimalizować ewentualne
negaty\łne oddZialywania przedmiotowego przedsięWZięcia. W odpowiedzi
zakładamy, że protestujący pisząc o zanieczyszczeniu środowiskamiał na
Względzie Wszystkie elementy opisane W Raporcie, Jak Wynika z analizy
oddziaływania przed§ięWzięcia na środowisko naturalne przeprowadzonej
W raporcie na stronach 24 - 76, przedsięWzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływało na środowiskopoza granicami swojej działalności,

2- zanieczyszczenie gruntóW iWód podziemnych
cały teren, na którym prowadzona będzie działalnoścbędzie szczelnie
odizolowany od powierzchni terenu (9eomembrana, beton - powierzchnie
utwardzone), Wykonane będą róWnież odpowiednie instalacje do odbioru
odciekóW (drenaż, zbiorniki bezodpływowe)_ zanieczyszczony materiał (grunt,

gruz lub tłuczeń kolejowy) będzie od razu deponowany na płycie remediacyjnej,
gdzie będzie poddawany procesowi odzysku, bez WcześniejSzego składowania.
Ponadto Warunki geologiczne na omawianym terenie nie sprzyjają migrac]i
zanieczyszczeń
uwagi na Występowanie W podłożU gruntóW słabo
przepuszczalnych (co najmniej 5 metrowa Warstwa glin), co stanowi dodatkową
ochronę śfodowiska 9runtowo Wodnego przed skutkami ewentualnych awarii,
ramach prowadzonej działalnościkonieczne będzie systematyczne
monitorowanie stanu środowiska, Dodatkowo naleźy nadmienic, że
przedmiotowy teren nie przylega do żadnego cieku Wodnego, co mogłoby
stanowic ewentualne zagrożenie Wód powierzchniowych np, poprzez spływ
zanleczyszczeń z wodami opadowymi,

z

W

3, Hałas

zgodnie z ana|izą plzeplowadzoną W raporcie (na stronach 42 - 47) pokazano
Ze ewentualny hałas nie przekracza dopuszczalnych standardóW - norm jakości
środowiska. Z zestawienia WynikóW obliczeń rozprzestrzeniania się dźWięku na
terenie istniejącej zabudowy oraz w jej otoczeniu Wynika, że hałas związany
z pracą zakładu nie będzie stanowic zagrożenia dla mieszkańcóW terenóW
sąsiadujących z planowaną inwestycją,
Powyższe oznacza, że na terenach, które znajdują się W otoczeniu inwestycji,
dotrzymane będą standardy określone w rczporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 czevca 2007 r, W sprawie dopuszczalnych poziomóW hałasu
W środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 - tekst jednolity). RUch pojazdóW
cięźarowych W tym Zakresie nie zmieni się natężenie luchu pojazdóW, jak już
Zauważono powyżej skala przedsięWZięcia będzie znacznie mniejsza niż obecnie
prowadzona działalność,co automatycznie będzie skutkować mniejszą ilością
samochodóW ciężarowych veżdżąącychna teren instalacji, Przewiduje się, że
ilośó aut Wyniesie max 20-30 na dobę, Ponadto przy lokalizacji inwestycjj poza
miastem i bezpośrednio plzy drcdze krajowej s8 i ,,50" nie będzie W żadnym
razie odczuwalne dla mleszkańców,
23

4,

Gatunki chronione
Teren przedSięWZięcia jest aktualnie terenem poprzemysłowym przekształconym
antropogenicznie,
bardzo niskich Walorach przyrodniczych (poprzednia
działalnośczakład PKL Keramzf), Dodatkowo, jako że Zakład Keramzl od dośc
dawna nie prowadzi działalnościprodukcyjnej teren zakładU jest bardzo
zaniedbany, W obrębie terenu przedmiotowej inwestycji nie Występują gatunki

o

chronione, Gatunki takie

nie zostały zidentyfikowane W

sąsiedzhłie

przedmiotowego terenu, Przedmiotowy teren jest także oddalony od terenóW
przyrodniczo cennych i chronionych Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r,
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz-u- 2021, poz, 1098) Rapoń
oddziaływaniu str. 69 W rozdziale 8,8 oddziaływanie planowanego
przedsięWzięcia na przyrodę ożywioną, tym obszary objęte ochroną,

-

o

-

5, odległośćzabudowy mieszkaniowej
zgodnie z danymi ze strony Www,qeoppońal.p| odległośóod granicy działki
zabudowanej do granicy przedmiotowej działki Wynosi około 179 metróW,
natomiast do zabudowy mieszkaniowej około 190 metróW, co pokazuje Wycinek
wspomnianej mapy.

6,

Pył zawieszony
Biorąc pod uwagę kwestie emisji pyłu z funkcjonowania instalacji naleźy uznać,
że Wielkośćtej emisji po reaIizacji pżedsięWzięcia nie będzie istotna Z punktu
Widzenia jakości powietża. Na|eży także dodać, że Wańości stężeń pyłu
zwies_zonego PM2,5 określane pzez GłóWny lnspektorat ochrony Srodowiska
(Glos) nie są Wańościami stałymi, ponieważ są corocznie aktualizowane na
podstawie pomiaróW prowadzonych W ramach Państwowego Monitoringu

srodowiska przez ww. organ. Można zalem plzypuszczać, że działania
W zakresie ograniczania emisji pyłu zawieszonego PM2,5 pode.imowane na
róźnych poziomach (kąu, Województwa, miasta MszczonóW, jak izakładóW
istniejących W otoczeniu projektowanej inwestycji) będą pżynosiłypozytwny
efekt i Wańości stężeń WW, pyłu będą sukcesywnie spadały - aż poniżej Wańości
dopuszczalnych. Kwestia spełnienia zapisóW ań. 225 uslaw z dnia 27.04.200'll.

Prawo ochrony środowiska będzie istotna podczas uzyskiwania wzez

prowadzącego instaIację zmiany pozwolenia zintegrowanego, WóWczas zostanie
pozyskane aktualne tło
GloŚ Wykonane obliczenia emisji oraz
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń uwzględniające WW. tło.

z

i

7.,,składowisko odpadóW
Niniejszym informujemy, że planowana działaInośćnie będzie ani składowiskiem
odpadóW, ani spalarnią odpadóW,

8. Technologia, która będzie Wykorzystywana podczas działalnościinstalacji Została
opisana W raporcie o oddziaływaniu na środowisko w lozdziale 4
charakterystyka planowanego przedsięWZięcia na str. 17. W Zakresie technologii
inwestor Współpracuje Z ośrodkami Wyższych uczelni i lnstytutóW Naukowych
m,in, Uniwersytetu Warszawskiego oraz GłóWnego lnstytutu Górniczego
W Katowicach. Wykorzystywana technologia podlega ciągłemu Udoskonalaniu
poprawianiu, W celu uzyskania jak najlepszej efektywności Stosownych

-

i

procesÓW,

9. ocENA sKUMULoWANEGo oDDZ|AŁYWANlA - omóWiona została W raporcie
w rcńziale 13.3 oddziaływania skumulowane, W odniesieniu do istniejących
instalacji i obiektóW W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. oddziaływań
24

skumulowanych nie ocenia się W Stosunku do inwestycji planowanych (do tego
niezbędna jest Wiedza o tych inwestycjach, o ich skali, lokalizacji i rodzajach
przewidywanych oddziatywań), To nowe inwestycje, powstające W sąsiedztwie
przedmiotowej instalacji będą miały obowiązek skumUlowania swoich
oddziahłNań z oddziaływaniami przedmiotowej instalacji i innych zlokalizowanych
W sąsiedZtWie,

10.Przedmiotowe przedsięWzięcie nie jest odorogenne, dziatalnośćinstalacji nie
geneluje odoróW, które będą negatywnie oddziaływaty na sąsiedztwo
przedmiotowego terenu, Dośćpowiedzieć, że obecnie prowadzona działalność
na przedmiotowym terenie nie jest przez okolicznych mieszkańcóW odbierana
negatywnie, a Większośćnawet zapewne nie Wie, że taka działalnośćjUż jest
prowadzona,

prowadzona ma być działalnośćopisana W raporcie
oddziaływania na środowisko jest terenem przekształconym, poprzemysłowym,
na spadek Wańości nieruchomości prędzej WpłyW będzie miał Widok
Zdegradowanych nieużywanych od lat Urządzeń ibudynkóW PKL Keramzyt niż
planowane przedsięWzięcie, które nie jest Widoczne spoza ogrodzenia obiektu,
Jak Wykazano W raporcie, przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie
oddziaływała na środowisko - nie spowoduje plzekloczeń jego standardóW czy

11,Teren,

na którym

dopuszczalnych norm, nie można zatem naszym zdaniem uznać za uzasadnioną
tezę, że plzyczyni się ona do zmiany Wańości nieruchomości połoźonychpoza
terenem planowanego przedsięWzięcia",

Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione

(zawiadomienie
G.622o.22.2o19.JJ z dnia 05,11.2021 r,) o możliwościzapoznania się z materiałem
dowodowym W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla WW.
przedsięWzięcia, Do zebranego materiału dowodowego strony postępowania nie złożyły
żadnych uwag ani zasllzeżeń.
Tut, or9an dokonał szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego W sprawie
Wydania decyzji o środowiskowych uwarUnkowaniach dla planowanego przedsięWzięcia
polegającego
budowie instalacji do odzysku /unieszkodliwienia odpadóW
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne W lV]Szczonowie przy ul, Warszawskiej 43,
stwierdził, że:

na

> planowana inwestycja jest zgodna
zagospodarowania przestrzennegol

z

zapisami miejscowego

planu

> realizowana będzie na terenie

przemysłowym, W bezpośrednim sąsiedztwie
innych zakładóW, oraz drogi krajowej nr 50, przez co nie Wpłynie negatywnie na
krajobraz i ład architektoniczny obszaru,

>

Wprowadzane rozwiązania technologiczne i techniczne Wpłyną na zmniejszenie
ilościskładowanych odpadóW,

}

odzysk bądź unieszkodliwianie odpadóW pozwoli na Wykorzystanie ich jako
surowcóW alternatywnych W różnych dziedzinach lub do rekultwacji Wyrobiska.

Niemniej jednak proJektowanie, budowa i funkcjonowanie bezpiecznych dla środowiska
pżedsięWzięć powinno się opierać pzede Wszystkim na obowiązujących normach
przepisach prawnych o€z uwzględnianiu lokalnych WarunkóW środowiskowych,
Przeprowadzona w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analiza oddziaływań oraz

i
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proponowanych lozwiązań technicznych, technologicznych i fUnkcjonowaniu Wkazała,
iż przedmiotowe przedsięWzięcie, orZV spełnieniu WSzVstkich założeńi WarunkóW
wvszczeqólnionvch w raoorcie oraz opiniach uzqodnieniach olqanów ochronv
środowiska oraz uwarunkowań zawańvch w sentencii ninieiszei decvzii, nie bedzie
stanowiło ponadnormatvwnei uciaźliwościdla ludzi nadmierneqo obciażenia dla
środowiska.

i

i

Uwzględniając łączne Uwarunkowania, o których mowa W ań. 63 ust, 1 ustawy ooś,
tj, po przeprowadzeniu Wnikliwej analizy W zakresie rodzaju, charakterystyki
przedsięWzięcia i jego usytuowania na podstawie przedłożonego rapońu ooś
i zawańych W nim założeń realizacyjnych, oraz opinii iuzgodnień organóW ochrony
środowiska,uznano, że WW, przedsięWzięcie nie będzie przedsięWzięciem mogacym
W Sposób znaczący negatywnie Wpłynąc na środowi§ko,
W związku z poryższym orzeczono jak

od

W

sentencji decyzji,

niniejszej decyzji służyodwołanie

do

samorządowego Kolegium

odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia Stronie decyżji, strona moźe zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania, zlzeczenie Się prawa do Wniesienia środkaodwoławczego przez Wszystkie

strony postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powoduje skrócenie tokU instancji
Uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia W krótszym czasie, Nie jest możliwe
skuteczne cofnięcie ośWiadczenia o zrzeczeniu się prawa do odWołania,

i

BURMlsTRZ
]ngluz,-

llułeł

podpis osoby Upoważnionej

Adnotacja dotycząca opłaty skańowej :
ai. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustaw z dnja 16listopada 2006 r- o opłacie skańowej(Dz. U. z 2021 r., poz.1923)
oraz częścl l Ust. 45 załącznika do ww. ustawy, opŁata skańowa za Wdanie Clecy4i o środ,rwiskowch
uwarunkowaniań zgody na Ęalizację pEedsĘWzięcia w wysokości205,00 ź (sławnie: dńeściepięć złotych
Zgpdnie z

i 00/100 groszy) została uiszczona na konto Ulzędu Miejskbgo W Mszczonowie dniu 17.12.2019 r. z adnotacią
,,opłata skańowa - decyzja środowiskowa. Powższą adnotację o ui'zczeniu ońty skańowej dokonała w dniu
22.12.2021

r. : Jdanta Jackowska - główny specjalista w Wydziale Gospoda*j Gmjnnei Użędu Mbjskego

załączniki:

1,

charakterystyka pżedsięWzięcia,

otrzvmuia:
1. Pełnomocnik Firmy Eco RGs sp, z o.o,, Metale sp, K.,
2. Eco RGs sp. z o.o,, Sp. K,,
3. Borealis - 4 szeligi Sp, z o.o.,
4. Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich ,,Keramzyt" sp. z o.o.,
5. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe L.K,R, ,,Nowakowscy" sp. J,,
6. Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Hetman" Sp. z o.o.,
7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iAutostrad, oddział W Warszawie,
26

8. SYNEKT|K PHARMA Sp. z o,o.,
g, stowarzyszenie EkoIogiczne'ŚW|AToW|D',
l0. Polska lzba Gospodarcza .,EKoRoZWoJ",
1 1. Gmina MszczonóW,
12. ala - J.J.22.12.2021 r.

Do Wiadomości:
1, Regionalny Dyrektor ochrony środowiska
W Walszawie. ul, Henryka slenkiewlcza 3,
00-015 Warszawa,
2, Ulząd Marszałkowski Województwa l\,4azowieckiego
W Warszawie ul, Ks, l, Kłopotowskiego 5,
3, Państwowy Powiatowy lnspektor
sanitarny W Zyrardowie, Ul, Moniuszki 40,
4, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrektor Regionalnego zarżądu Gospodarki Wodnej
W Warszawie, u|. zażecze 138, 03-1 94 Warszawa,

OBOWĄZEK |NFORMACYJNY
Napodstaw]eańl3Ust]i2RózpóżądzenaParlament!EuropelskiegoiRady!.UE)2a16l679z27kwielnia2016.,wsp6we

ochrcny óśóbizycznych W związku z pPetwarzan em danych osóbowyćh WsPrawe swobodnego pzepbvu tak]ch dańych oraz
uchy]eda dyekly y 95/46NvE (Dz U UE L z2a16l Nl119, s 1ze zn ) da]el. RoDo'nfomu]ę ze:

]

Adm ń śtaió.eń Pańśb{a daiyóh osobowych ]esl Gmina Mszczonów reprezentowana pPeż BurmistEa Mszczonowa
(adres: Pa.Plsldskego ].96320 ]VsżczonóW e,ńż]] lrżąd ń e]sk @ńszżońow p te kontaktowy +484685828

2
3

Adm n strator Wyznaczył lnspektora oclrrony Danych z którym mogą sę PańsIWo końtaktować we wśzystkch sprawach
dotyczących puetvvazania danych osobowych ża pośrednicMem adreśu eńa ińspektol@cbi24,p ub psemnie na
adres Admińistratoń
Państwa dane osobóWe będą prżetwarżane W ceU Wydżńa deóyz] o srodowskowych Uwarunkowaniach żqódńe ż

4

Podstawa pl€wna

5

Udostępnaniu ńforńacjj ó śródowsku ]ego ochrone udz]al€
śpołecżeńśtwa
W ochróń e śródowśkao6z óćeńaóh oddza]yłvan a na srodowsko
c) rożpożadżene Rady MińistlóW zdna]OMześńż2019r Wsprawe pżedsęwzęć mogacych żnadąco oddz a]rNać
nź środówskó.
d) art 6usl 111 a RoDo (na podslawe żgódy)W prżypadku danych podanych dobrowo]n]e
Panstwl dane osobowe będa pźenłarża|eprżeżókreś ]0 pełńyćh aikaendarzowych

do puetwau an a danych osobowyclr:

a) ań.6!st 1 t cRoDo.
b) usiawa ż dnia 3 paźdzernka 2008 r o

lieącodlstyżnarokunastępnegoporok!Wktóryńńaśtap]ózżkończenespraw(l1ia1)
ńż podstawe Rozpo.ządzen a Prezesa Rady M nislróWż dń a ]8 śtyćzńia 20]1 r W
spraw]e lnśtfukc] kancelary]ne] ]edno]lych żeczowych WykażóW akt oraz nśtfukćiw
sprawie órgańjżac] ]zakresu dżiałaniaarchiwóW zakładowych a bo do ńeńeńtu

6
7
8

9
10

Pańsb{a deńe ńie będą puebłażane w sposób żautomaiyżowany W tyń nie będą podlegac proiilowanlu
Pańśh,a dane osobowych n e będą puekazywane poża E!rópeiśk obszar Gospodarey lobe]mU]ący Uńię Europe]ską
Nóeegię. Lechl€nste n ls andĘ)
Wzwiążku ż pźetważaniem Państwż dańyóh osobo!rych puyslugu]ą PaństWU ńaśtępu]ące prawa
a) prawó dośtępU do śWóćhdanych oraz otrżyman]a i.h kópj,
b) pżwo do sprostowania (poprawania)swoch dańyćh osobowych
c) plawó dó ógrai ćzei a pżenłarzan a danych osobowych
d) prżWó do coin eca zgodyWdowo nym momeńce bez Wp]yłVu na zgodność
z prawem przebłarzan a. którego dókońańó ńa podsiawie zgody prżed]e].oińięćień:
e) prawo Wni€senE śkarg do Preżesa UżędU oclrrony Danych osobowych
(!] stawki 2 00 ]93 WaEzaWa) W sr,luac] gdy Użna Pań]Pan że puetłarzanie danyćh óśóbowych narusża
prżepisy ó9ó ńe9ó rózporzadżen a o ochron e danych osóbowych (RoDo)i
Podane pźeżPźńsh{a danych osobowych wynkająćych z ustawy o udostepnianiu iniólńacji o srodowśku ]ego
ochróń e udz a e spoleeeńshła W ochrón e śródow ska oraz ocenach oddż aływżń ż na srodow sko ]esl obóWązkowe
N epuekazanie danych skUtkowżć będzie brakiem rea izac] @lU októryńmowaWpunk.e3
DaneWnoskodawcóWzóśtćńą pzekazane podmotom lUb ól9ańóń upGwnionym na podstawie pżepsowprawa

2,7

Btl R,lł I sr RZ 1,1sZcZ0 N 0 u/A

,

P ac Pilsudsk eoo 1
96,32O N,lSZCZo'NÓW
tel, centrala (0 46)858 28 20
sekletal aL (0,46)858 28 40

MszczonóW, dn, 2021.12.22

G. 6220.22.2019.JJ

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegająca na
,,Budowie instalacji do odzysku /unieszkodliwienia odpadóW niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne W Mszczonowie ul. War§zawska 43, powiat żyrardowski,
województwo mazowieckie, na działkach ewidencyinych fi 82l2o,82119 i części
dzialek 82121 i 82125 obręb 0001",

zgodnie z ań. 82 ust.3 ustawy o udostępnieniu informac.ii o środowisku iiego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko(Dz. U- z 2021 l., poz.247, ze zm. \.
zalącznik

n

1

do decyzji z dnia 2021.12.22
G- 6220.22.2019.JJ
^l

Zgodniez§2Ust, 1pkt41 i pkt 47 Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10
Września 2019 r. W sprawie przedSięWzięc mogących znacząco oddziaływac na środowisko
(Dz. U. z2019 r,, poz,1839), powyższe przedsięWzięcie zalicza §ię do inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływac na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia
rapońu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa, zatwierdzonego uchwałą Nr x|Ń152l04 Rady l,liejskiej W lvlszczonowie
W dniu 28 maja 2oo4 l- (Dz- t]rz, Woj, Maz, Nr 204, poz, 5458 z dnia 14 sierpnia 2004 r,),
WW. działki inwestycyjne położone są na terenach zabudowy produkcyjnej, plzeznaczonej
pod Utrzymanie istniejących oraz realizację nowych budynkóW:
> produkcyjnych, W których prowadzona będzie działalnośćpolegająca na
Wytwarzaniu i przetwarzaniu surowcóW, produktóW i energii,
> magazynowych,

z

i

> składowych,
niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami urządzeniami,
W tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami,
zielenią iinfrastrukturą techniczną (dyspozycja planu 2 P),

Planowane przedsięWzięcie, polegające

na budowie instalacji

odzysku/unieszkodliwiania odpadóW niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wlaz

do

z

infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będzie wzy ul. Warszawskiej 43
W Mszczonowie, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie, na działkach
ewidencyjnych ff 82119 i 82125 (docelowo umowa dzie.żawy) olaz 82l2o i częśćdziałki
82121 (Masnośćlnwestora) W obrębie 0001. Projektowana instalacja będzie służyćdo

odzysku/unieszkodliwiania gruntóW zanieczyszczonych metalami ciężkimi
i Węglowodorami, a także innych odpadóW niebezpiecznych zanieczyszczonych

substancjami ropopochodnymi, np, tłuczeń torowy, zanieczyszczony gruz- Planowana
inwestycja będzie się składać z 2 szczelnych płyt remediacyjnych do odzysku odpadóW.

obie płyty będą Wypo§ażone W niezależne systemy odbioru odciekóW, Każda z plyt będzie
niezależna i będzie na nich możliwy do przeplowadzenia proces odzysku odpadóW
zawierających metale lub Węglowodory W sposób zastępczy, W ich obrębie będą
zbudowane bezodpływowe zbiorniki Wraz z instalacją odwodnienia płyty bioremediacyjnej
i systemem aplikacji, Ponadto będą Wykorzystywane maszyny do ich
przetwarzania/obróbki (przesiewacz, kIuszarka), maszyny jezdne (koparka/ładowarka,
samochód), lnstalacja znajdować się będzie na dwóch płytach używanych zamiennie do
oczyszęzania gruntóW zanieczyszczonych sUbstancjami ropopochodnymi i meta|ami
ciężkimi, oraz czasowego magazynowania odpadóW przywiezionych do instalacji W dwóch
boksach, betonowych z odciekami Wód opadowych skierowanych do zbiornikóW
odciekowych zlokalizowanych W szczytach płyt,
oprócz WW, płyt remediacyjnych W skład przedmiotowego przedsięWzięcia Wchodzic będą
następujące Vządzenia:
. przesiewacz - służącydo frakcjonowania odpadóW (1 szt,),
. mobilna kruSzarka do zanieczyszczonych elementóW betonowych (opcjonalnie

.

-

1 szt-),

systemy do aplikacji leagentóW lub biopreparatóW usuwających skażenia metalami

iWęglowodorami,
. urządzenia do produkcji biopreparatóW do usuwania Zanieczyszczeń ropopochodnych lub
metalami (namnażalnik bakterii 4 szt,, bioreaktory - 1-2 Szt,),
. innowacyjny system filtróW pa§ywnych do oczyszczania odciekóW zanieczyszczonych
metalami,
. aparatura kontrolno - pomiarowa na potrzeby monitoringU procesU technologicznego,
Na WyróWnanym z okleślonym spadkiem podłożU grUntowym rozłoźonazostanie
geomembrana PEHD o grubościminimum 1,5 mm, Geomembrana W miejscach łączenia
arkuszy będzie połączona zglzewem dwuścieżkowym,którego jakoścbędzie potwiefdzona
próbami szczelności. Zastosowana geomembrana spełniac będzie Wymogi związane
z gospodarką odpadami (W tym substancjami ropopochodnymi) oraz ograniczy potencjalną
migrację zanieczyszczeń, Folia znajdująca się na zewnętrznej części obwałowania będzie
Wywjnięta na zewnątrz obwałowania, następnie przysypana gruntem, Pryzmy będą
obwałowane W celu zabezpieczenia przed przenikaniem odciekóW iWód opadowych do
podłożagruntowego, Na niej będzie Warstwa pospółki stanowiąca drenaż płyty Wlaz ze
zbiornikiem na ujmowane odcieki, Woda ze zbiornika będzie podawana na bioreaktor
W celu namnażania biopreparatu, Na Warstwie drenarskiej ułożonezostaną płyty drogowe,
stanowiące drogi technologiczne do poruszania się samochodami po niej, Wokół płyty
zostanie uformowany Wał ochronny (Wyłożonygeomembraną), stanowiący zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem się odciekóW, W pobliżu usytuowany zostanie bioreaktor do
produkcji biopreparatu oraz zainstalowany będzie system aszaczy do ap]ikacji
preparatóW, Planowana powierzchnia płyty,,l" Wyniesie ok, 1 300-1 500 m2 , Planowana
powierzchnia płyty,,ll" Wyniesie ok, 3 300-3 500 m2 , Na obu płytach może być zastępczo
prowadzony odzysk gruntóW zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi lub
metalami, Dodatkowo na potrzeby tran§pońu odpadU Wykonana zostanie zabudowa części
podłożapMami typu N.4oNo (powierzchnia zabudowy ok, 200-300 m2 ). Płyty ułożone
będą na podbudowie piaskowej, pod którą ułożonabędzie geomembrana, stanowiąca
zabezpieczenie pzed rczplzeslrzenianiem się zanieczyszczeń oraz Skutkami
ewentualnych awarii, Płyta będzie Wyposaźona W drenaż piaskowy, który będą
odprowadzac Wodę z pryzmy do zbiornika bezodpływowego (ba§enu), Wody odciekowe
Wykorzystywane będą W całościW obiegu zamkniętym do hodowli bakterii olaz ullzymania
WłaściwejWilgotnościpryZmy, odcieki z instalacji będą ujmowane W sieć i poddawane na
miejscu procesowi podczyszczania W bioreaktorze (z inStalacji do unieszkodliwiania
odpadóW zanieczyszczo|y ch związkami ropopochod nymi) u b odzysku/neutralizacj i na
l

specjalnie zaprojektowanej instalacji (dla odciekóW zawierających metale), Niewielka częśc
ściekóW zawierająca metale ciężkie, których neutralizacja nie będzie moźliwa na miejscu
będzie przekazywana Wyspecjalizowanym podmiotom do ostatecznego unieszkodliwienia
(Wywożone przez uprawnionych odbiorcóW, specjaliStycznym sprzętem asenizacyjnym do
oczyszcza|ni ściekóW na podstawie zawańej umowy), Nie przewiduje się odprowadzenia
ściekóW technologicznych iWód opadowych do kanalizacji. Na skutek prowadzenia
procesóW technologicznych i palowania (szczególnie W oklesie letnim) konieczne może
być uzupełnianie Wody do procesu z instalacji Wodociągowej, Planowana, roczna zdolnośc
plzeIwalzania odpadóW W przedmjotowej instalacji - odpadóW stałych (ziemia, tłUczeń,
gruz betonowy - łącznie) - ok, 60 000 Mgłok.
Rodzaje projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego W związkU z planowanym
przedsięWzięciem:
. Wodociąg - 7asilanie z S ecl miejskiej,
. energia elektryczna - zasilanie z sieci zakładowej lub Zewnętrznej,
. kanalizacja deszczowa z ciągóW komunikacyjnych - siecią kanalizacji deszczowej do
zbiornika bezodpływowego o pojemności 20 m3
. kanaiizacja technologiczna - podłączenie płyty bioremediacyjnej do projektowanych
zbiornikóW bezodpływowych na odcieki,
. kanalizacja §anitarna - zaplecze §ocjalne dla pracownikóW znajdować się będzie na
sąsiednich działkach róWnież We Władaniu inwestora tj, na działce 82117, W tym miejscu
znajduje się podłączenie zaplecza socjalnego inwestycji do 9minnej kanalizacji sanitarnej,
,

obsługa komunikacyjna przedsięWzięcia odbywać się będzie za pomocą nowo
z u|icy Keramzytowej wzez działkę ff ew- B2l17 - Do instalacji
zostaną doprowadzone drogi Wewnętrzne (utwardzenie z płyt l\,1oNo, lub innego
Wybudowanego Ąazdu

ut\Mardzenia łączna ich długośćnie przekroczy 1 km),

W związku z rcalizaąą przedmiotowego przedsięWzięcia nie jest planowane Wykonywanie
odwodnień budowlanych, ani prowadzenie robót rozbiórkowych.
Do instalacji przyjmowane będą odpady stałe o następujących kodach:

.

17 01 06"- Zmieszane lub Wysegregowane odpady

z

betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałóW ceramicznych i elementów vvyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne
. 17 05 03Ł Gleba i ziemia W tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne
.17 05 05-- Urobek z pogłębiania zawielający lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
. 17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawiera,iący substancje niebezpieczne

.

19 13 01*- odpady stałe z oczyszczania gleby

niebezpieczne

Na etapie realizacji

i

ziemi zawierające substancje

przedSięWzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt
Zaplecze
budowy, a W szczególności miejsca postoju pojazdóW i maszyn,
i ulządzenia.
zlokalizowane zostaną na terenie uszczeInionym oraz zabezpieczonym przed
przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu iWód oraz Wyposażone zostanie
W materiały sorpcyjne Umożliwiające szybkie usuniecie ewentualnych WyciekóW paliw,
Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdóW i maszyn budowlanych
Wykonywane będą poza terenem przedsięWzięcia, a W przypadkach nagłych awaryjnych
na terenie inwe§tycji, na uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-Wodnego SUbstancjami ropopochodnymi,

Materiały i surowce składowane będą W §po§ób Uniemożliwiający przedostanie się
zanieczyszczeń do gruntu i Wód, WW, Warunki pozwolą zabezpieczyć środowisko
grUntowo-Wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem sUbstancjami szczególnie
Szkodliwymi dla Wód, W tym substancjami ropopochodnymi.
W przypadku stwierdzenia, iż WW, Wody gruntowe zalegają blisko powierzchni terenu,
W sentencji niniejszej decyzji Wprowadzony został Warunek, aby W przypadku stwierdzenia
konieczności odwadniania dna WykopóW, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez
konieczności trwałego obniżania poziomu Wód gruntowych. Do minimum ograniczony
zostanie czas ewentualnego odwodniania Wykopu oraz WpłyW WW. prac do terenu
inwestycji, Woda
ewentualnego odwodnienia odprowadzana będzie do rowu
melioracyjnego oraz na podstawie WarunkóW okleślonych W pozwoleniU Wodnoprawnym,
Ponadto, prace ziemne prowadzone będą W §posób nie naruszający stosunkóW gruntowoWodnych, Zdjęta Wierzchnia Warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami,
na których znajdują się cieki Wodne, poza terenem zagrcżonym powodzią, a także poza

Z

obszarami kierunku spływu Wód powierzchniowych do ujęć Wód podziemnych- odkład
Wykorzystany zostanie W obrębie terenu inwestycyjnego do Wykonania obwałowań Wokół
płyt bioremediacyjnych W celu zabezpieczenia przed przenikaniem odciekóW iWód
opadowych do podłożagruntowego,
Powstające na etapie .ealizacji przedsięWzięcia ściekibytowe gromadzone będą
W szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet, WW, zbiorniki będą
systematycznie opróżniane, a ich zawańośc odprowadzana będzie przy Wykorzystaniu
taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ściekóW, co zabezpieczy środowisko gruntowoWodne przed przedostaniem się WW, ściekóW i zanieczyszczeń W jego obręb,
Niezanieczyszczone Wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji
przedsięWzięcia odprowadzane będą do gruntu, W sposób niepowodujący zalewania
terenóW sąsiednich oraz niezmieniający stanu Wody na gruncie, W szczególności kierunku
i.natężenia odpływu WW. Wód ze szkodą dla grUntóW sąsiednich,
Scieki z mycia kół pojazdóW opuszczających plac budowy odprowadzać do kanalizacji
istniejącej na terenie PKL Keramzyt, którego lnwestor jest Właścicielem.
Na etapie reaIizacji i eksploatacji przedsięWzięcia, zaopatrzenie W Wodę (na cele socjalnobytowe pracownikóW do mycia oraz W sytuacjach awaryjnych), prowadzony będzie
z gminnej sieci Wodociągowej na WarUnkach Uzyskanych od zalządcy WW. sieci, Teren
inwestycji, zaróWno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, Wyposażony zostanie
W środki(sorbenty) do neutralizacji rozlanych §ub§tancji ropopochodnych, a W przypadkU
Wycieku WW, substancji, zanieczyszazenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaśzużyle
środki do neutralizacji p,zekazane będą uprawnionym odbiorcom,
W sytuacjach awaryjnych, takich jak np, Wyciek paliwa, podjęte Zostaną natychmiastowe

działania

W celu

u§unięcia awalii

olaz

Usunięcia zanieczyszczonego

gruntu,

zanieczyszczony grunt przekazany zo§tanie podmiotom uprawnionym do jego transpońu
i rekultywacji lub unieszkodliwienia,

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięWzięcia, odpady magazynowane
będą W Sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie plzekazwane do odbioru
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia W zakresie gospodarowania odpadami, Na
terenie inwestycji nie zostanie Wykonane zapIecze socjalne dla pracownikóW, Będą onj
korzystali z istniejącej infrastruktury do której lnwestor posiada prawo korzystania,
związanej z instalacją znajdującą się W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięWzięcia na
działce 82l17, posiadającą przyłącze gminnej kanalizacji,

Planowane płyty będą Wyposażone W drenaże piaskowe, które będą odprowadzać Wodę
z plyzmy do zbiornika bezodpłylvowego (basenu), Następnie Wody odciekowe
Wykorzystywane będą W całościW obiegu zamkniętym do hodow|i bakterii oraz utrzymania
WłaściwejWilgotności pryzmy, odcieki z instalacji będą ujmowane W sieć kanalizacyjną

podczyszczania W bioreaktorze lub
odzy§ku/neutralizacji na specjalnie zaprojektowane]' instalacji. W związku z powyższym
Wody na cele technologiczne będzie pochodziła z opadóW atmosferycznych oraz

i

poddawane

na miejscu procesowi

podczyszczonych Wód odciekowych WW, płyt, Powstające W procesie technologicznym
ściekiprzemysłowe (odcieki ze zraszania pryzm) oraz zanieczyszczone Wody opadowe
i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą poprzez układ kanalizacji WeWnętrznej
do szczelnych zbiornikóW odciekowych, skąd po podczyszczeniu, zwracane będą do
procesu technologicznego, sposób zagospodarowania ściekóW powstających na
przedmiotowym terenie sprawi, ze nie będą one przedostawac się poza granice zakładu
W sposób niekontrolowany inie będą powodować zalewania terenóW sąsiednich,
Dodatkowo, znacząCa częśćgenerowanych ściekóW poddana będzie podczyszczaniu
W ramach prowadzone procesu technologicznego, EWentualny nadmiar odciekóW

W zbiornikach oraz odcieki dla których nie jest możIiwe podczyszczanie

do

dopuszczalnych do ponownego użycia standardóW, będą Wywożone do oczyszczalni
ściekow poprzez uprawniony podmiot WoZami asenlzacyjnymi,
Do instalacji przyjmowane będą odpady stałe o następujących kodach: 17 01 06-, '17 05
03', 17 05 05', 17 05 07', 19 13 01'. oczyszczanie tych odpadóW prowadzone będzie albo
W technologii ich Wymywania (ekstrakcji) różnego rodzaju roztworami przy Zastosowaniu
zaróWno substancji nieor9anicznych, jak i organicznych (Specjalne bakterie) lub metodami
bioremediacji (d|a zanieczyszęzeń ropopochodnych) głóWna substancja Występująca
W odpadach przyjmowanych do instalacji będzie grupa WęglowodoróW (benzyny, oleje
BTEX, WWA, fenole Węglowodory chlorowane) oraz metale. odpad po każdym z tych
procesóW poddawany będzie kontroli chemicznej ipo uzyskaniu WynikóW potwierdzających
osiągnięcie dopuszczalnych norm zostanie przekazany do dalszego zagospodarowania,
Na przedmiotowym terenie W ramach planowanej instalacji prowadzony będzie róWnież
czaSoWe ma9azynowanie odpadU po jego dostarczeniu do in§talacji, a przed skierowaniem
do procesóW oczyszęząącyah- WW- odpady będą magazynowane W boksach betonowych
Wyposaźonych W system kanalizacji Wewnętrznej, Ponadto, całośćinwestycji
zlokalizowana zostanie na szczelnym podłożu,uniemoźliwiającym ewentualne
zanieczyszczenie środowiska gruntowo Wodnego. System Wodno-ściekowy, powierzchnie
uszczelnione oraz Wządzenia regularnie i telminowo poddawane będą kontroli szczelności
oraz konserwacjom, a Wszelkie Wykryte nieszczeIności bądź awarie będą niezwłocznie
u§uWane,

W trakcie realizacji inwestycji dla ograniczania emisji zanieczyszczeń zaleca się

aby
poprzez:
zachować Wysoką kulturę prowadzenia robót W szczególności
> zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego, transpoń materiałóW sypkich
W opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, pzykryWanie skrzyń
ładunkowych plandekami,
> magazynowanie materialóW sypklch W miejscach osłoniętych przed Wiatrem, o ile to
możliwe W opakowaniach fabrycznych,
> zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnych dróg piaskiem i innymi materiałami, które
przemieszczane plzez pojazdy mogłyby powodować pylenie W obszarze zabudowy
mieszkaniowej,
> ograniczenie do minimum czasu pracy silnikóW spa|inowych maszyn i pojazdóW na
biegu jałowym,
5

>
>

ograniczenie prędkości ruchu pojazdóW W rejonie budowy,
zapewnienie efektywnych dojazdóW na teren budowy,

} jeślito

możliwe zraszanie dróg transpońowych oraz prowadzenie

prac

charakteryzujących się największym pyleniem W okresach deszczowych.

Planowana inwestycja położonabędzie poza obszarami wyblzeży i obszarami morskimi
olaz poza obszarami górskimi i Ieśnymi,poza strefami ochronnymi ujęc Wód oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikóW Wód śródlądowych, a także poza ob§zarami Wodnobłotnymi lub innymi obszalami o niskim poziomie Wód gruntowych, W tym Siedlisk łęgowych
oraz przy ujściu rzek,
Planowana inwestycja nie znajduje się W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Wynikającym ze studióW ochrony pzeciwpowodziowej, charakter planowanego
przedsięWzięcia oraz przedstawione Warunki realizacji inwestycji nie spowodują
zWiększenia zagrożenia powodziowegoPrzedmiotowa inwestycja zloka|izowana będzie poza granicami form ochrony przyrody
Wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ocltronie przyrody (Dz, U.
z 2o2o r. poz.55, ze zm., zwaną dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"). Najbliższy obszar
Natura 2000 Dąbrowa Radziejow§ka PLH140003 znajduje się W odległościok, 3,4 km
W kielunku północnym. lnwestycja realizowana będzie róWnież poza granicami terenóW
stanowiących istotne powiązania ekologiczne pomiędZy obszarami Natura 2000,

Planowane przedsięWzięcie zlokalizowane będzie W obszarze jednolitej częściWód
powierzchniowych (zwanej dalej JoWP) o kodzie PLRw2o00172727631 inazwie,,Pisia
Gągolina od źródełdo okrzeszy z okrzeszą", WW, ob§zar JCWP ma charakter naturalnej
częściWód, zagrożonej nieosią9nięciem celu środowiskowego, Stan ogó|ny Wód
określonojako zły, a stan ekologiczny określonojako słaby, WW. obszar JCWP jest
monitorowany, o użytkowaniu ro|nym, z ple§ja komunalną. W związku powyższym, dla v!,W,
obszaru JCWP Wyznaczono derogację na podstawie ań, 4 ust, 4 tiret 1 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektyły 2000/60łVE, którą uzasadnia się brakiem możliwości
technicznych, W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące
uporządkowanie gospodarki ściekowej, któle są Wystafczające, aby Zledukować tą presję
W zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego §tanu, Z uwagi jednak na czas
niezbędny dla Wdrożenia dzialań, a także okres niezbędny, aby Wdrożone działania
przyniosły Wymjerne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021,
Przedmiotowe przed§ięWzięcie znajduje się W obszarze jednolitej części Wód podziemnych
(zwanej dalej JcWPd) oznaczonym kodem PLGW200065, Dla WW, obszaru JcWPd stan
chemiczny oraz ilościowy określonojako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych
uznano za niezagrożone, WW, obszar JCWPd slanowi częścWód Wykorzystywaną do
użytku rolniczego, Powyż§ze należy mieć na uwadze, W szczególności osiągnięcie
doblego §tanu eko|ogicznego wzez JcwP, jak róWnież niepogorszanie jakościWód
podziemnych Wykorzystywanych do spożycta,
W celu zminimalizowania oddziaływania planowanego przedsięWzięcia na środowisko oraz
na ludzi, W odniesieniu do jego realizacji i funkcjonowania, planowany jest szereg
rozwiązań technicznych i technologicznych, a także organizacyjnych, takich jak:
. racjonalne gospodarowanie Wodą;
. racjonalna gospodalka materiałowa;
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.

organizacja robót oraz zaplecza budowy W sposób zabezpiecząący grunt i Wody
pżed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi i in.: skład
materiałóW budowlanych i parking dla maszyn i środkóW transpońu na utwardzonym
i szczelnym podłożu;

podziemne

.

Właściwaorganizacja pracy oraz Wykorzystywanie maszyn i urządzeń napędzanych
silnikami spalinowymi m.in. poprzez wyłączanie silnikóW W trakcie postoju bądź załadunku;
. utrzymywanje dróg dojazdowych do terenu budowy

.

W

stanie ograniczającym pylenie;

transpoń materiałów sypkich pojazdami wyposażonym! w opończe. ograniczające

pylenie,

.

podczyszczanie ściekóW z mycia koł pojazdów opuszczających plac budowy
i odprowadzanie ściekóW do kanalizacji istniejącej na terenie PKL Keramzyt;
. właściwaorganizacja miejsc zbierania odpadów z etapu budowy (utwardzona, szczelna
powierzchnia, zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi iosobami postronnymi);

.

racjonalną gospodarkę odpadami

na etapie prac

budowlanych, tymczasowe
magazynowanie odpadóW Wytworzonych W trakcie realizacji planowanego zamierzenia
inwestycyjnego W Wyznaczonych miejscach na terenie zaplecza budowy, W sposób
bezpieczny dla środowiska; zagospodarowanie odpadóW polegać będzie na tymczasol/vym
ich magazynowaniu W Wyznaczonym miejscu, a następnie przekazaniu uprawnionym
podmiotom do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

. racjonalna gospodarka materiałowa W trakcie budowy, stosowanie materiałóW nowej
generacji i Wysokiej jakości, a także sprawnych technicznie urządzeń i maszyn;

.

selektywna zbiórka częściodpadów budowlanych oraz odpadóW komunalnych, co
najmniej W zakresie tworzyw sztucznych, papieru/tektury, szkła;

.

cykliczny odbiór Wszystkich Wytwarzanych podczas budowy odpadóW przez
Wyspecjalizowane i uprawnione podmioty na podstawie stosownych umóW
z Wytwarzającym odpady;

. prace budowlane będą Wykonywane

.

W

okresie dnia;

użrywanie do prac sprawnego technicznie sprzętu, Wykorzystanie nowoczesnych
i sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, pozwalających m. in. na zmniejszenie emisji
hałasu do środowiska, czy możliwościWyciekóW paliw, olejóW iinnych substancji do

gruntu,

. natychmiastowe reagowanie W przypadku Wystąpienia Wycieku substancji ropopochodnej
lub innej substancji niebezpiecznej, popżez sto§owanie materiałóW sorpcyjnych,
a następnie Właściwezagospodarowanie odpadu o kodzie 15 02 02-:

.

Wyposażenie firmy prowadzącej budowę W sorbenty
bezpiecznego usuWania WyciekóW ropopochodnych;

.

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
ziemno-budowlanych;

i

i

inny sprzęt do ewentualnego

higieny pracy podczas prowadzonych prac

1

zakresie klimatu akustycznego oraz ochrony powietza zaprojektowanie bezkolizyjnych
ciągóW jezdnych, zoptyma|izowanie czasu pracy ! |iczby wząazd$,r,l ciężkich samochodóW
.W
i

maszyn roboczych;

. stosowanie rczwiązań eliminujących emisję Wtórną pyłu na etapie budowy poprzez

np,:

zraszanie potencjalnych miejsc pylących Wodą W dni bezdeszczowe i Wietż ne, mycie kół
pojazdóW opuszczających teren budowy, transpoń materiałóW pylących pod przykryciem;

.

używanie do prac sprawnego technicznie sprzętu, Wykorzystanie nowoczesnych

i sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskich W§kaźnikach emisji (możliwie Euro 4
iWyżej), pozwalających m, in, na zmniejszenie emisji hałasu do środowiska czy możliwości
WyciekóW paliw, olejóW i innych substancji do gruntu;

. dostawa z zewnątrz gotowej mieszanki betonowej do robót budowlanych (nie przewiduje
się budowy Węzła betoniarskiego na terenie projektowanych prac);
. prowadzenie Wycinki drzew poza sezonem lęgowym;

.

Wykonanie 19

sź. nasadzeń

zastępczych W zamian za usuwane drzewa

z uzyskaną decyzją administracyjną;

.

Wykonanie szczelnych zbiornikóW

na odcieki

o pojemnościach: ok, 300 m3 oraz ok, 342 m3

.

obsługu.iących

pMy

-

zgodnie

remediacyjne,

;

Ułożenie pod projektowanymi obiektami geomembrany PEHD

o

grubości minimum

1,5 mm;

.

Wykonanie obwałowania pryzm W celu zabezpieczenia przed przenikaniem odciekóW
i Wód opadolvych do podłożagruntowego;

. na potżeby transpońu
MoNo;

.

W obrębie zakładu zabudowanie częścipodłoźapMami typu

Wykolzystywanie systemu filtróW pasywnych

zanieczyszczonych metalami

.

do

oczyszczania odciekóW

;

i

maszyn budowlanych na terenie budowy (naprawy
unikanie napraw pojazdóW
W serwisach zewnętrznych), a na Wypadek sytuacji awaryjnych - Wykonywanie takich
napraw na Wydzielonym stanowisku, posiadającym utwardzoną (uszczelnioną)
powierzchnię zabezpiecząącą środowisko gruntowo - Wodne przed przedostaniem się
substancji niebezpiecznych, Dodatkowo planuje się stosowanie Wanien odciekowych
podstawianych pod częścipąazdów czy maszyn, W których zidenMkowano Wyciek
płynóW eksploatacyjnych (do momentu, kiedy dana maszyna zostanie przetranspońowana
od serwisu zewnętrznego lub na utwardzone stanowisko awaryjnych napraw na terenie
placu budowy);

.

eksploatacja instalac.ii W oparciu

o

(pozwolenie na przetwarzanie odpadóW);

pozwolenia na korzystanie

ze

środowiska -

.

prowadzenie ewidencji pżyjmowanych, przetwarzanych iWytwarzanych odpadóW
zgodnie z obowiązującymi przepisami:
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