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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 l-

poz. 2373, ze zm,), zawiadamia, że W dniu 15 |utego 2022 r, na Wniosek pełnomocnika

MoNDl WARSZAWA sp, z o, o. ul. Tarczyńska 98, 96-320 MszczonóW, Wydana

została decyzja znak G,6220.20.2121,JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na:

,,Przebudowie irozbudowie istniejącego budynku hali produkcyino-magazynowej
MoNDlwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach oznaczonych nr

eW. 2,133, '1602, 160311,,l603/2, 1605/l, Woj. mazowieckie, powiat żyrardowski,
gmina Mszczonów - miasto, jedn. ewid. 143802_4, obręb eW. nr 0001, położonych

przy ulicy Tarczyńskiej 98 w miejscowości Mszczonów, gm. MszczonóW.

zawiadańia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Uzędu,
tj, W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600, Z uwagi
jednak na ogłoszenie stanu epidemii zpowodu covlD-19, możliwe będzie po

Wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją
tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Niniejsza informacja oraz treśó decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW. przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości plzez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip,mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego 1, oraz W miejscu realizacji inwestycji,
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ot.zymuia:

1, Pełnomocnik lVloNDl WARSZAWA Sp, z o, o
ul, Tarczyńska 98. 96-320 lvlszczonóW,

2. ala. J.J.'l 5.o2,2o22 l.



1, Urząd N.4iejski W l\,4szczonowie tablica ogłoszeń BlP .'2 Pełnomocnik Filmy - z prośbą o Wywieszenie W miejscu rea zacji inwestyc]l;

Wyweszolo dnia, ,

Do wvwieszenia na ta licv oołoszeń {14 dni)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłaó na adres:
Ulząd l/tiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW

(pieczęó Firmy, Ulzędu)

Na podstawie ań, 13 Ust, 1 i2 Rożpolżądżenia Panamentu Eurcpej§kiego iRady (UE) 20]6/679 ż 27 kwietnia 2016 r, w §plawie
ochlony osób fiżycżnych w iążku z pżehvaźan]em danych osobowych i w spńWie swobod nego pżeptywu takich danych oRz
uchylenia dyroKyvly 95/46ME (Dz, U, UE, L, ż 2016 r, Nl1]9, s.1 ze zm,) da]ei] ,RoDo" iniomuję, że:

1 Adń ń śtatóleń PańsŃa danych osobowych jest Gmina Mszcżonów reprezeńióWana prżeż BUrmistźa MszĘonowa
ladreś] PacPlsudskego].96-320lMśżcżonóW ema uuad ń ejski@ńśżcżó.ow p] te] kontaktowy +484685828

2 Adminiskżlól WYżńacżVl lnspektora ochrony Danyćh ż którym mogą się Panstwo konlaktowżć We Wśzysikićh śprawach
dolyczących puel,€rza.]a danych osoboWclr za pośledn ćbłeń ad.esu emai: inspeklor@cbi24 p jub piseńne ńa
adreś Adm n stlatora

3 Pańśhła dane osobowe beda pżelwarzane W €lU wyda| a decyz) o śródowskowych Uwarunkowanach zgodnie z

4 pódśtawa p€wna do przetwarzań a danych osobowych
ż) żn 6 Usi ] it c RoDo
b) ustawa z dnż 3 paźdżie.nika 2008 r ó Udoślępn an u niormac] o środowsku iegó óchlonie Udżia]e

społeeeńsnła W oćhlonie ślodowiska or€z ocenach óddz.łyuai a na środowńko
c) rożpouądzenie Rady N4 ń ślrów żdnialOWrześna20]9r Wsplawe prżedsięWzięć mogących znaąąco

óddż aływać na środoWsko
d) ar1 6 Uśt ] ]t a RoDo (na podstawie zgody) W plzypadku danych podanych dobrowo n e

5 Pańsbła dane osóbówe bedą przelwarzane puez okles ]0 pełnych al kalend€rzowych
l eac od 1 sty@n ż rckU następnego po roku W któryń ńaśląp]ó żakóńcżei e spraw (1l at)

na podstaw e Rozpórządżen a PEż€sa R€dy l',1n sków z dń]a ]8 śtyżn]a 20] 1 r W

sprawe instrukc] kanće]ary]ne] ]edno]lych rżecżowych wykazówakt ólaż nslrukcjiw
sprawe organzacji zżkleśu dża]an a archWóWzakładowyćh. ż bó dó memeniu

6 Pańsilva dane nie bedą przetwarzane W sposób zautomatyzowany Wiyń ńe będą podlegać plof owan !
7 PańsNVa dane osoborĄrych nie beda prżekażywane poza EUropejski obszal GóspodaMy (obe]mujacy Un ę Europejską

NoŃeq e L]e.htenslein sand ę)
a w N ązk! z plzetŃaża n em PańsŃadanych ośóbóWyćh plżyśłUqu]ą Pańshłu nast€pljace prawa:

a) prawo dostępu dó swóich danych oraz otPymania clr kop]i
b) plawo dó sprostowan a (poprawan a)swoćh danych óśobowych
c) prawó dó ograń cże. a pżebvarzan a danyclr osobówych
d) prawo do coin ęca zgódyWdówo nym momence bez Wpł}tu na zqodńóść

ż plawem przetvvarzana. ktorego dókońano na pódśtawe żgody pżed ]ejcoin ecem
e) plawó Wńesena skargi do PĘżesa UrzędU oćhlońy Dańych ośobo!rych lul stawki 2. 00193 Warszawż)

wstluac] gdy użna Pan/Pan że prżetwarzanie danych osobowych ńafuśza prżepisy ogÓln€go rozpożadzenia o
óchron e danych osobowyclr 1RoDo)

9 Podańe plżez Państwa danych osobo!rych Wyń kaiąóyćh ż uslawy o udostepnianu nformac] o ślódóWśku jego
ochron e udziale spo]eczeńśtwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddzżływania na ślodowisko jest obowazkowe
Nieprźekażan e danych skulkować będze blakeń lealżacjice u. o klórym mowa W punkcie 3

1o Dane Wn oskodaWcóW żostana p żekaża ne podń ólóm Ub organom Uprawnionym na podslawe przepisóW pr.WJ

Sp€Wę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046,858 28 33
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MszczonóW, dn. 15-02-2022 r

DEcYzJA

o środowiskowych uwaru nkowaniach

Na podstawie art, 71 Ust. 2 pkt2, art,75 Ust, 1pkt4, olazań- 84 i ań. 85 ust. 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale SpołeczeńStwa W ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm-\, olaz aft. 104 ustawy
z dnia 14 czefwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz- u. z 2021 r-,
poz.735,ze zm.), atakże § 3 ust, 2 pkt 2 w związku z § 3 Ust, 1 pkt 37 lit. c, d, pkt,54
lit, b, pkt 58 lit. b Rozporządzenia Rady MinistróW Z dnia 'l0 Września 2019 r. W sprawie
przedsięWzięć mogących znaęząco oddziaĘwać na środowisko (Dz. U- z 2019 r-, poz-
1839), po rozpalrzeniu Wniosku pełnomocnika Ni]oNDl WARSZAWA Sp. z o, o,
ul. Tarczyńska 98, 96-320 Mszczonów, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie
istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej MoNDl wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną", na działkach oznaczonych nr eW. 2133, 1602, 160311,
160312, 160511, Woj. mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina lv]szczonóW - miasto,
jedn, ewid. 143802 4, obręb eW, nr 0001, położonych przy ulicy Tarczyńskiej 98
W miejScowości MszczonóW, gm, MSzczonóW,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięWzięcia
polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-
magazynowej lV]oNDl Wlaz z niezbędną inflastrukturą techniczną", na działkach
oznaczonych nr eW, 2133, 1602, 160311, 160312, 160511, Woj, mazowieckie, powiat
żyrardowski, gmina l\y'szczonóW - miasto, jedn ewid, 143802 4, obręb eW-
nr 0001, położonych przy ulicy Tarczyńskiej 98 W miejscowości MszczonóW, gm,
lV]szczonóW, oraz okreśIam środowiskowe uwarUnkowania dla WW, przedSięWZięcia:

1, Rodzai i mieisce realizacii przedsięWzięcia

Planowane przedsięWzięcie polegac będzie na przebudowie i rozbudowie
istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej l\,4oNDl wraz z niezbędną
infrastrukturą tech n iczną, na działkach oznaczonych nr eW, 21 33, 16a2, 160311 , 160312,
1605/1, Woj, mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina lv]szczonóW - miasto, jedn, ewid,
143802 4, obręb eW, nr 0001, położonych plzy ulicy Talczyńskiej 98 W miejscowości
MszczonóW, gm, MSzczonóW, Według miejScowego planu zagospodarowania
przestrzennego omawiany areał Znajduje się na terenach usług i przemysłU,
przeznaczonych pod utrzymanie istniejących olaz rca|izację nowych budynkóW
usługowych, plodukcyjnych, Składowych Wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania
obiektami i urządzeniarni, W tym technicznymi, gospodarczymi, garcżami, miejscami
postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną, o symbolu 10UP/K,
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zgodnie z Uproszczonym Wypisem z rejestru gruntóW, działki oznaczone nr eW,

2133, 1602, 160311, 160312 Stanowią tereny przemysłowe o symbolu Ba, natomiast
działka oznaczona nr eW. 1605/1 stanowi grunty orne o klasie bonitacyjnej Rlllb, RlVa,
RlVb, RV, łąki trwałe o symbolu ŁVl, tereny pęemysłowe o Symbolu Ba, lączna
powierzchnia działek Wynosi 12,1814 ha. Jak Wskazuje uzupełnienie Kańy
lnformacyjnej PzedsięWzięcia, lnwestor zamieża Wystąpić o Wyłączenie gruntóW
z produkcji użytkóW rolnych, obecnie obszar jest częściowo zagospodarowany przez
budynki, drogi, parkingi, trawniki, W części południowej porośnięty dziko rosnącymi
drzewami, krzewami iWysokimi trawami. otoczenie od północy, zachodu ipołudnia
stanowią tereny o funkcji produkcyjnej. Najbliższa zabUdowa mieszkaniowa usytuowana
jest W odległości ok. 20 m W kierunku zachodnim.

2. lstotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacii
lub użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów
sąsiednich.

1) Realizacja i eksploatacja pżedsięWzięcia powinna odbywać się zgodnie
z założenlami przedstawionymi W Karcie lnformacyjnej PrzedsięWzięcia, która
opracowana została w maju 2021 r. pzez zespół autorów z Firmy S|LTA Sp. z o.
o.; Wykonawcą Uzupełnienia Kańy lnformacyjnej PrzedsięWzięcia był
przedstawiciel - PRo-EKo Maciej Kaszte|an, który został nowym pełnomocnikiem
lnwestora,

2) Pżed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należry dokonać oględzin terenu pod
kątem Występowania gatunkóW chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac W kontekście przepisóW dotyczących W szczególności dziko Występujących
zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza Winna być prowadzona róWnjeź
W kontekście moźliwości uzyskania decyĄi zezwa|ającej na odstępstwa od
zakazów obowiązujących W stosunku do WW- formy ochrony przyrody;

3) W trakcie robót budowlanych, W przypadku pozostawienia drzew do adaptacji,
należy zapewnić ochronę ich pni, koron i systemóW korzeniowych zgodnie ze
sżuką 09rodniczą;

4) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania
odpadódmateriałóW) należy Zorganizować na terenie utwardzonym (oplymalnie na
terenie przeksźałconym antropogenicznie\; zakaząe się składowania materiałóW
budowlanych pod koronami dzew przeznaczonych do adaptacji;

5) Bezpośrednjo przed rozpoczęciem robót oraz W trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzić kontrolę lerenu na obecność Zwierząt, gdy zaistnieje taka
konieczność należy Umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a W przypadku braku
możliwości Ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza
rejon objęty inwestycją;

6) Podczas prowadzenia prac na|eży zabezpieczyć wykopy w sposób
uniemożliwiający Wpadanie do nich zwierząt;

7) Wycinkę dęew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptakóW (tj.

z Wyłączeniem okresu od ,1 marca do 15 Wżeśnia) lub W tym okresie pod
nadzorem ornitologicznym, po Wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgóW;
przed dokonaniem Wycinki należy także Wykluczyć możliwość zasiedlenia drzew
przez nietopeże;

8) Na placu budowy, a następnie podczas eksploatacji należf/ zastosować ośWietlenie
zewnętrzne dające żW. ,,ciepłe" Widmo śWietlne (np. lampy Sodowe lub LED),
ograniczające przywabianie owadóW nocą; obudowy lamp należy stosować
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Szczelne i Uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żaróWką; śWiatło lamp
Winno być Skierowane do dołu na tereny inwestycji niezależnie od jej etapu;

9) Wierzchnią Warstwę gleby naleźy zdejmować jednokierunkowo, nadmiar
zdeponować do pózniejszego Wykorzystania;

10)Do nasadzeń oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej należy §tosować
gatunki rośljn rodzimych oraz dostosowanych do lokaInych WarunkóW
Z uwzględnieniem roślin nektarodajnych o zróZnicowanych terminach kwitnienia;

11\łzed rcalizaqą inwestycji sprawdzic, czy planowane przedsięWzięcie Znajduje się
w ko|izji z ulządzeniami melioracji Wodnych, takimi jak m,in, ciągi drenarskie, rowy
czy rurociągi, których przeManie mogłoby Wywołac negatywny WpłyW na stosunki
Wodne W rejonie inwestycji; W przypadku stlvierdzenia konieczności przebudowy
urządzeń melioracji Wodnych Wymagane jest Uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego;

12)Na etapie realizacji przedsięWzięcia stosowac sprawny technicznie sprzęt
i urządzenia; ewentualne tankowanie i naprawy sprzętu bUdowlanego
przeprowadzić poza terenem inwestycji W specjalistycznych stacjach serwisowych;

13)zaplecze budowy, a W szczególności miejsca postoju pojazdóW i maszyn,
Zlokalizować na terenie uszcżelnionym i Zabezpieczonym przed potencjalnym
Wyciekiem sUbstancji ropopochodnych,

14)Ni]ateriały i surowce składować W sposób uniemoźliwiający przedostanie się
zanieczyszczeń do gruntu i Wód;

15)W s}łuacjach awaryjnych, takich jak np Wyciek paliwa, podjąc natychmiastowe
działania w celu Usunjęcia awa olaz usunlęcla Zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transpońu
i rekult}Tr'acji lub UnieszkodliWiania:

16)Prace Ziemne prowadzic bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
W przypadku StWierdZenia konieczności odwadniania dna WykopóW, prace
odwodnieniowe prowadzic bez konieczności trwałego obniźania poziomu Wód
gruntowych, czas odwodnienia ograniczyó do niezbędnego minimum, Wody
z odwodnienia przed odprowadzenjem oczyścić z zawiesiny mineralnej:

17)Prace ziemne plowadzic W sposób nie naruszający stosunkóW gruntowo-Wodnych,
a W szczególności ograniczający ingerencję W Warstwy Wodonośne;

18)Zdjętą Wierzchnią Warstwę Ziemi (odkład) składowac poza obszarami, na których
znajdują się cieki Wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a lakże poza
obszarami kierunku splywu Wód powierzchniowych do ujęc Wód podziemnych;
odkład Wykorzystać W obrębie terenu inwestycy]nego, a jego nadmial przekazać
uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

19)Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanleczyszczone Wody
opadowe i roztopowe odprowadzać do miejskiej kanalizaąi deszczowej;
ewentualn]e do grUntu; odprowadzanie WW, Wód do odbiornikóW prowadzić
W sposób nie powodujący zalewania terenóW sąsiednich oraz nie zmieniając stanu
Wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu WW, Wód znajdujących
się na gruncie;

20)Powstające na etapie realizacji przedsięWzięcia ścieki bytowe odprowadzać do
istniejącej kanalizacji miejskiej; ewentualnie do szczelnych zbiornikóW
bezodpływowych, zbiolniki systematycznie opróżniać plzez Uprawnione podmioty;

21)Powstające na etapie reaiizacji i ekspIoatacji przedsięWzięcia odpady
magazynować W sposób selekt}ryr'ny, a następnie sUkces}r,,r'nie przekazywać do
odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwo|enia W zakresie
goSpodarowania odpadami;

22)Na etapie {ea|izaqi i eksploatacji przedsięWzięcia Wodę na potrzeby budowlane
oraz na cele bytowe pobierać z miejskiej sieci;
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23)Teren inwestycji na etapie realizaąi i eksploatacji pżedsięWzięcia. Wyposażyć
W środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych oraz
ewentualnych odciekóW z miejsc magazynowania odpadóW, a W pżypadku
Wycieku, WW, substancji zanieczyszczenle niezwłocznie usunąć i pżekazać zużyte
środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

24)Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej kanalizaąi
miejskiej;

25)Na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe oczyszczać W podczyszczalni ściekóW,
odzyskaną Wodę ponownie Wykorzystywaó W procesie technologicznym;

26)Na etapie eksploatacji Wody opadowe i roztopowe z dachóW częściowo
odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej na dotychczasowych zasadach
obowiązującego pozwo|enia Wodnoprawnego, a częściowo z rozbudowywanych
dachóW do ZbiornikóW retencyjnych;

27)Planowane budynki zlokalizowaó na szczelnym podłożu uniemożliwiającym
ewentualne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-Wodnego;

2B\urządzenia podczyszcząące (separatory i piaskowniki) regularnie i terminowo
poddawać czyszczeniu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta;

2g)Farby przechowywać i magazynować We Właściwie oznakowanych, fabrycznych,
zamkniętych opakowaniach.

30)odprowadzane ścieki nie będą przekraczać dopuszczalnych Wańości WskaźnikóW
zanieczy'zczeń Według Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 |ipca
2006 r. W sprawie sposobu realizacji obowiązkóW dostawcóW ściekóW
przemysłowych oraz WarunkóW Wprowadzania ściekóW do ulządzeń
kanalizacyjnych (teksl jednolity Dz.U . z2016 r., poz. 1757)|

31)Prowadzenie robót przy Użyciu Ulządzeń i maszyn sprawnych technicznie
i spełniających normy W zakresie emisji spalin;

32)Bieżąca kontrola poprawności prac i stanu u.ządzeń przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

33)Prawidłowa organizacja pracy, używanie ciężkiego sprzętu budowlanego tylko
W godzinach dziennych;

34) Korzystanie ze sprzętu budowlanego, który jest W dobrym stanie technicznym;
3s)Wyłączanie silników samochodóW ciężarowych podczas pżerw W pracy lub

załadunku/rozładUnku (ograniczenie pracy na żW, biegu jałowym);

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji Wymaganei do Wydania decyzji, o których mowa w ań. 72
ust. 1, W szczególności w projekcie budowlanym, W przypadku decyzji,
o których mowa W ań. 72 Ust, 1 pkt 1, 10, 14, ,l8 i 19:

1) Planowane pżedsięWzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie
istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej MoNDl Waz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr eW, 2133, 1602, 160311,
160312, 160511, Woj. mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina MszczonóW -
miasto, jedn, ewid. 143802_4, obręb eW, nr 0001, położonych przy ulicy
Tarczyńskiej 98 W miejscowości MszczonóW, gm, MszczonóW.

2) W lvyniku rozbudowy zakładu produkcyjnego, powierzchnia poszczególnych
elementóW Wchodzących W skład przedmiotowej inwestycji będzie przedstawiała
się następująco:

stan istniejący: powierzchnia zabudowy - 20 296,0 m'

powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 16 830,0 m'
4



powieżchnia biologicznie czynna - 84 217 ,0 m2

stan projeKowany: powierzchnia zabudowy - 50 617,0 m2

powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 36 404,0 m2

powierzchnia biologicznie czynna - 34 322,0 m2

Łączna powierzchnia obszaru objętego lnwestycją: 121 343,0 m2.

3) zaprojektowanie central Wentylacyjnych oraz WentylatoróW dachowych;

4) zaprojektowanie zbiornikóW retencyjnych bezodpływowych o powierzchni

3 200,00 m2 ( poj.4 050 m3) i2 950,00 m'(poj, 2 070 m3);

5) Lokalizacja pzedsięWzięcia zgodna jest z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr Xlv15,1/04 Rady
Miejskiej W Mszczonowie z dnia 28 mąa 2004 r. W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa W myśl, którego obszar
planowanej inwestycji ma charakter terenóW zabudowy usługowo-produkcyjnej
(10UP/K).

6) Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i użądzenia budowlane.

7) zaplecze budowy, a W szczególności miejsca postoju pojazdóW i maszyn,
Wskazaó na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed pżedostaniem się
ewentualnych Zanieczyszczeń do gruntu iWód.

8) Teren inwestycji Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie
usunięcie ewentualnych WyciekóW paliw.

9) Roboty ziemne prowadzić W sposób nie naruszający stosunkóW gruntowo-
Wodnych, a W szczególności ograniczający ingerencje W Warstwy Wodonośne,

10)Prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem
robót, W Sposób zorganizowany,

11)Wykonywanie robót budowlanych pzez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracownikóW;

,l2)Kolorystyka zgodna ze standardami kolorystycznymi pżyjętymi W znakach
firmowych lnwestora;

13)obszar inwestycji powinien być ośWietlony, ogrodzony i zahezpieczony przed
dostępem osób postronnych oraz zwierząt;

14)Wykonania Wentylacji w pomieszczeniach pżeznaczonych na pobyt i prace lUdzi,

,l5)Nie powodowanie Zakłóceń stosunkóW Wodnych na terenie realizowanej
inwestycji i gruntach przyległych:

Pełnomocnik MoNDl Warszawa sp. z o,o, ul. Tarczyńska 98, 96-320
MszczonóW, złożył W dniu 06 sierpnia 2021 r, Wniosek Wraz z załącznikami, W sprawie
wydania decyĄl o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
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polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hali plodukcyjno-
magazynowe.i MoNDl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach
oznaczonych nr eW. 2133, 1602, 160311, 160312, 160511, Woj. mazowieckie, powiat
żyrardowski, gmina MszczonóW - miasto, .iedn, ewid. 143802]4, obręb eW,
nr 0001, położonych przy ulicy Tarczyńskiej 98 W miejscowości MszczonóW, gm,
MszczonóW,

Rodzaj, parametry techniczne olaz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko pżedmiotowej inwestycji za|iczająją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W§3ust,2pkt2wzwlązkuz§3ust. 1 pkt 37 lit. c, d, pkt,54 lit, b, pkt 58 lit, b
Rozporządzenia Rady MinistróW z dnia 10 września 2019 r. W sprawie pżedsięWzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2o19 r., poz. 1839), tj.:

> § 3 ust. 1 pkt 37 lil. c, d -,,instalacje do naziemnego magazynowania:
c) substancji lub mieszanin, W rozumieniu odpowiednio ań.3 pkt 1i2
rozporządzenia nr 1907 12006, niebędących produktami spożywczymi,
d) gazóW łatwopalnych,
z Wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw Wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstlv domovvych, zbiornikóW na gaz płynny o łącznej
pojemnoścj nie Większej niż 10 m3 olaz zbiornikóW na olej o łącznej pojemności
nie Większej niź 3 m3 , a lakże niezwiązanych z dystrybucją inslalacji do
magazynowania stałych surowcóW energetycznych";

> § 3 ust, 1 pkt 54 lit. b -,,zabudowa pzemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z toważyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
b) 'l ha na obszarach innych niź Wymienione W lit. a";

> § 3 ust, 1 pkt 58 lit, b - ,saraże, parkingi samochodowe lub Zespoly parkingóW,
W tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych
przedsięWzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, Wraz z toważyszącą im
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:
b) 0,5 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a";

Teren, na którym będzie realizowane przedsięWzięcie jest objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr Xlx151/04 Rady Miejskiej
W Mszczonowie z 28 mąa 2004 r, ogłoszona W Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 204 poz, 5457 z dnla 14 sierynia 2004 roku W sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta lvlszczonowa. Według miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego omawiany areał znajduje się na terenach
usług i przemysłu, przeznaczonych pod utrzymanie istniejących oraz realizację nowych
budynkóW usługowych, produkcyjnych, Składowych wraz z niezbędnymi do ich
funkcjonowania obiektami i urządzeniami, W tym technicznymi, 9oSpodarczymi,
galażami, miejscami postojowymi, dojazdami, Zielenią i infrastlukturą techniczną,
o §ymbolu 10UP/K,

Działając zgodnie z al1_ 64 ust, 1pkt 1,2 i4 ustawy z dnia 3 października
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- 2373, ze Zm.), Burmjstrz Mszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiąZku przeprowadzenia oceny oddziaływania WW,
przedsięWzięcia na środowisko iW przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o
określenie .Zakresu rapońu o jego oddział}"!Vaniu na środowisko_ Regionalny Dyrektor
ochrony srodowiska W Warszawie Wyraził opinię , pismo znak: WooŚ-
1-4220-1328-2021AGo2 z dnia 03 stycznia 2022 r. (data Wptywu do tut, Urzędu -
03_01_2022 r,),, że dla realizacji WW, przedsięWzięcia nie istnieje koniecznośc
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przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy lnspektor
sanitarny W Zyrardowie Wyraził opinię, ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
nakładac obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - opinia
sanitarna nr zNs-471-1-322021 z dnia 22 listopada 2a21 r. (data Wpływu do tut,
Urzędu - 25.11.2021 r,), Dyrektor Zarządu Z|ewni W Łowiczu Pańshłowego
GoSpodarstwa Wodnego Wódy Polskie, nie StwierdZił potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziavwania WW, przedsięWzięcia na środowisko i Wskazał na konieczność
Uwzględnienia W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych WarunkóW
iWymagań opinia znak: WA,ZZS,5,435.1,387 -2021.KP z dnia 27 pażdziernika 2021 l-
(data Wpływu do Ulzędu - 02.11 .2021 l.).

l\,4ając na uwadze WW. opinie oIaz po przeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej
uwalunkowania przedstawione W art. 63 Ust, 1 ustawy 'ooś" - ana|izy dostarczonych
Wraz z Wnioskiem materiałóW, BUrmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięWzięcia na
środowisko:

1) Rodzai i charaktervslvka Drżedsiewziecia. z UWżolednieniem:

skali Drzedsiewziecia i wielkości zaimowaneqo terenu oraz ich wzaiemnvch
proporcii, a także istotnvch rozwiazań charaktclyzlljących przedsięWzięcie:

b) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. w szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwa n iewzieć realizowanvch i zreal h, dla którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.
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a)

Planowane przedSięWzięcie polega na rozbudowie zakładu prodUkcyjnego
lV]oNDl Walszawa Sp, Z o,o, przy ul, Tarczyńskiej 98 W N,4szczonowie, Przedmiotowy
Zakład jest producentem opakowań z tektury falistej. lnwestor posiada specjalistyczny
park maszynowy do produkcji opakowań z tektury falistej 3-Warstwowej z falą B, c i E
lub 5-Warsh/,r'owej Z fa|ą B+C i B+E, Firma produkuje opakowania kańonowe
standardowe, opakowania kartonowe klapowe z nadrukiem flexo do 6 kolorów,
opakowania kańonowe fasonowe z nadrUkiem, Wypełnienia typu przekładki, kratownice,
oraz inne opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientóW, Cały proces
technologiczny odbywać Się będzie jak dotychczasowo, Wyłącznie Wewnątrz hali
produkcyjno-magazynowej, ograniczy to ewentualne oddziaływanie akustyczne,

Rozbudowa istniejącego zakładu niezbędna ]est że Wzgiędu na prawie 3-krotny
Wzrost zdolności produkcyjnych zakładu,

Łączna istniejąca powierzchnia zabudowy przemysłowej i magazynowej Wraz
z lowarzyszącą jej infrastrukturą, rozumiana jako powierzchnia IercnU Zajęta wzez
obiekty budow]ane oraz pozostałą powierzchnię przekształconą, Wynos] 37 126,Q m2,
tJ. 3,7126 ha (istniejąca powierzchnia zabudowy: 20 296,0 m2, istniejąca powierzchnia
utwardzona: 16 830,0 m'), Zaś łąCzna planowana (docelowa) powierzchnia zabudowy
przemysłowej i magazynowej wraz z towazyszącą jej infrastrukturą, rozumiana jako
powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię
przekształconą, Wynosić będzie ok. 87 o21 ,0 m2, tj. 8,7021 ha (docelowa powielzchnia
zabudowy: 50617,0 m', docelowa powierzchnia utwardzona: 36404,0 m'),

obecnie obszar jest częściowo zagospodarowany przez budynki, drogi, parkingi,
trawnikj, W części południowej porośnięty dziko rosnącymi drzewami, krzewami
iWy§okimi trawami, otoczenie od północy, zachodU ipołudnia stanowią tereny o fUnkcji
produkcyjnej, Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest W odległości ok.
20 m W kierunku zachodnim,



znaiduiacvch sie na tereni e_ na którvm Dlanuie sie feal|zacie
przedsiewziecia. oraz w obszarze oddzialvwania przedsiewziecia lub

lam sl w obszaze oddzia n
planowaneqo przedsiewziecia w zakresie. w iakim ich oddziałvwania moqa
orowadzić do skumulowania oddzia ń z planowanvm przedsiewzieciem.

Z uwagi na lokalizację rozbudowywanego zakładu i sto§owaną technologię
produkcji opakowań z Ieklury olaz planowaną technologię prodUkcji tektury falistej,
przedsięWzięcie inWestycyjne nie stanowi inie będZie stanowiło jakiegokolWiek
zagrożenia pod Względem emisji hałasu,

Rozbudowywany zakład w miejscowoścj l\,4szczonóW zlokaljzowany jest na
terenach przemysłowych, jedynie od strony Wschodniej, W odległości ok. 20 m graniczy
z zabudową mieszkaniową, Projektowana rozbudowa zakładu, biorąc W szczególności
pod uwagę jego lokalizację oraz charakter prowadzonego procesu technologicznego,
jako źródło hałasu nie będzie miała praktycznie żadnego negatywnego Wpłnr'r'u na
skumulowane oddziaływanie całego przedsięWzięcia na środowisko, Wszelkie prace
związanę z prowadzoną i planowaną technologią, pochodzącą od eksploatowanej
inStalacji do prodUkcji Wysoko przetworzonych opakowań kańonowych oraZ planowanej
instalacji do produkcji tektury falistej są i będą nadal prowadzone Wyłącznie Wewnątrz
hali produkcyjno-magazynowej, gWarantując Wysoką izolacyjność akustyczną.

Wyniki obliczeń zawańe W dokumentacji, pokazały, że Wartości dopuszczalne nie
będą przekroczone, Na terenie inwestycji nie będzie prowadzona inna działalnośc niż
istniejąca i planowana dżiałalność produkcyjna,

Kumulacja oddziaływań przedsięWzięć istniejących i planowanych może
potencjalnie dotyczyć emisji hałaSU, emiSji zanieczyszczeń do powietrza, Wykorzystania
infrastruktury, Wpływu na krajobraz, Planowane przedsięWzięcie nie będzie
funkcjonalnie ani organizacyjnie związane z innymi przedsięWzięciami, jednakże jego
funkcjonowanie mozliwe będZie dzięki WykorzystaniU istniejącej infrastruktUry
zlokalizowanej W obrębie działek 2133, 1602, 1603/1, 160312, 16D5l1, jak róWniez
istniejącej infrastruktury publicznej, lStniejąca infrastruktura W obrebie działek
inwestycyjnych została Wybudowana specjalnie z myślą o realizacji planowanego
przedsięWzięcia i nie planuje się realizacjijakiegokolwiek innego przedsięWzięcia W tym
obszarze, stąd nie Wy§tąpi kumulacja z innymi pżedsięWzięciami na tym samym
terenie, oddziaływanie skumulowane W zakresie pobolu Wody, odprowadzania ściekóW
i Zaopatzenia W energię elektryczną jak róWnieź Wykorzystanie związanej z lym
infrastruktury jest przedmiotem analizy dokonywanej przez gestoróW poszczególnych
sieci na etapie Wydawania WarunkóW plzyłączen|a do tych Sieci, biorąc pod UWagę
informacje dotyczące aktualnego obciążenia infrastruktury przez funkcjonujące zakłady
jak róWnież przewidywanego obciąźenia przez przedsięWzięcia planowane do reaIizacji
W przyszłości, Uzyskanie umóW przyłączeniowych oznacza, że nie na|eży spodziewac
się znaczącego negatywnego oddziaływania,

Krajobraz W otoczeniu planowanej inwestyc]i Zmieniał się W ciągu ostatnich lat
z rolniczego W kierunku działalności gospodarczej, Wliczając rozbudoWę zakładu,
W której zlokalizowane zostanie planowane przedsięWzięcie, Realizacja planowanego
przedsięWzięcia nie będzie miała WpłyWU na lokalny krajobaz, gdyż nie zmieni
obecnego zagospodarowania terenU,

c} !żlorodności bioloqicznei, wykorzystania zasobóW naturalnvch, W tvm
olebv. wodv i ierzchni ziemi:

Planowane przedsięWzięcie zlokalizowane będzie na terenie juź przeksztatconym
na cele działalności pęemysłowej i rozbudowa zakładu wraz z instalacją planowanych
urządzeń nie będzie powodowała dodatkowego Wpływu na lokalny kąobraz. Realizacja
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przedsięWzięcia nie będZie skutkowac stworzeniem WarunkóW, któle byłyby atrakcyjne
d|a zwielząl, co mogłoby prowadzic do potencjalnego ryzyka odziaływanla na nie,
Ponadto, Zakład produkcyjny wlaz z lowazyszącą infrastlukturą jest ogrodzony, co
uniemoZliwia Wejście na teren Większych zwierząt. Tereny zielone, które Zostały
zorganizowane W ramach realizacji i§tniejącej zabudowy, pozostaną W obecnym
kształcie, W związku z powyższym, nie przewiduje się Wystąpienia negatywnego
Wpływu na śWiat roślinny, zwielzęcy, grzyby o1z formy ochrony przyrody,
Różnorodność biologiczna jest niska, ponieważ teren został przekształcony W obszar
przemysłowy, Na etapie eksploatacji przedsięWzięcia Wykorzystywane będą: Woda,
energia elektryczna i gaz oaz materiały używane do produkcji (głóWnie tektura falista,
która powstaje Z gotowego juź papieru pozyskiwanego od innych podmiotóW oraz farba
powlekająca).

d) emisii i wvsteDowania inn h uciażliwości:

Wszystkie obiekty na terenie inwestycji zosIav już Wybudowane W oparciu
o uzyskane Wcześniej decyzje plawne, Etap budowy dla przedmiotowej inwestycji będzie
polegał na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-
magazynowej l\y'oNDl Wraz Z niezbędną infrastrukturą techniczną, WpIoWadZeniu
nowych instalacji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

W celu ochrony środowiska gruntowo Wodnego zaróWno na etapie lealizacji, jak
i eksploatacji przedsięWzięcia, W sentencji niniejszej decyzji Wprowadzono Warunki
dotyczące m,in, Stosowania sprawnego technicznie sprzętu i urządzeń oraz ich
garażowania na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem
środowiska gruntowo-Wodnego substancjami ropopochodnymi. W przypadku
stwierdzenia konieczności odwadniania dno WykopóW, prace odwodnieniowe
prowadzone będą bez konieczności trwałego obnizania poziomU Wód gruntowych,
ograniczony zostanie Czas odwadniania Wykopu do minimum, odprowadzanie Wody
będzie prowadzone W sposób zgodny Z przepisami, Prace ziemne prowadzone będą
W taki Sposób, aby nie naruszać StosunkóW gruntowo Wodnych, określono także żródlo
poboru Wody, a także sposób zagospodarowania odpadóW, Wód opadowych
iroztopowych oraz ściekóW bytowych powstających na etapie realizacji ieksploatacji
przedmiotowego przedsięWzięcia, z plzedłożonej dokumentacji Wynika, iż Woda na
etapie eksploatacji pobierana będzie na cele socjalno b}łowe. W ZWiąZku Zaplanowanym
p{zeznaczeniem budynkóW przewiduje się powstawanie ściekóW przemysłowych. scieki
bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji mie]skiej- Na etapie eksploatacji
ściek przemy§łowe oczyszczone będą W podczyszczalni ściekóW, a odzyskana Woda
ponownie będzie Wykorzystywana W procesie technologicznym. Wody opadowe
iroztopowe z rozbudowywanej części odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego
bezodpływowego, Na etapie eksploatacji Wody opadowe i roztopowe z dachóW będą
częściowo odprowadzane do miejskiej kana|izaąi deszczowej na dotychczasowych
zasadach obowiązującego pozwolenia Wodnoplawnego, a częściowo
z rozbudowywanych dachóW do zbiornikóW retencyjnych o poj, 4 050 m3 ( pow_ 3200,00
m2) i 2070 m3( pow,2950,00 m'), Teren inwestycji na etapie realizacji ieksploatacji
zostanie Wyposażony W sorbenty na Wypadek ewentua|nych WyciekóW substancji
ropopochodnych bądź odciekóW z miejsca magazynowania odpadóW, Farby niezbędne
do procesu technologicznego będą przechowwane i magazynowane We Właściwie
oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, Ponadto, całośc inwestycji
ZlokaliZoWana zostanie na szczelnym podłozu uniemożliwiającym, ewentualne
zanieczyszczenie środowiska grUntowo-Wodnego, a ulządzenia podcżyszczające Wody
opadowe i roztopowe regularnie j terminowo poddawane będą oczyszczeniu
ikonSerwacjom,
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W czasie realizacji przedsięWzięcia prowadzona będzie selektywna zbiórka oraz
.iakościowa i ilościowa ewidencja Wytwarzanych odpadóW. odpady będą odbierane plzez
firmy zewnęlrzne posiadające vvymagane prawem zezwolenia. Nadmiar ziemi uzyskany
W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz elementy pochodzące z rozbiórki
przechodzą na stan Wykonawcy robót, który dokona ich utylizacji, Wykonawcy robót
muszą prowadzić rejestr Wytwarzanych odpadóW, przekazwać odbiorcom odpady
W celu ich unieszkodliwiania lub odzysku, zgodnie z ustawą o odpadach. Zgodnie
z zasadami ustawy o odpadach Wytwórcą WW. odpadóW, powstających W trakcie budowy,
będą f]rmy śWiadczące usługi, Jednakźe na|eży zobowiązać lnwestora, aby czuwał nad
tym, by Wszystkie odpady generowane W trakcie realizacji inwestycji, były
magazynowane selekty\,vnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie bezzŃocznle
pzekazane do unieszkodliwienia lub odzysku W specjalistycznych zakładach.

W fazie realizacji obiektu może Wystąpić podwyższony poziom hałasu Wskutek:
Wykonywania prac budowlanych i montażowych oraz Wzmożonego ruchu pojazdóW
vĄeżdżąących na teren zakładu - okres ten będzie krótkotMały, W celu utrzymania
Właściwego poziomu akustycznego na terenie budowy maszyny iinne użądzenia
techniczne powinny byó:

- utrzymywane W stanie zapewniającym ich sprawność,

stosowane Wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,

- obsługiwane przez pżeszkolone osoby,

chronione pżed przeciążaniem ponad dopuszczalne obciążenie robocze,

- \,vyposażone W instrukcje bezpiecznej obsługi i konseMacji.

okres ten będzie krótkotMały, ponieważ związany z dowiezieniem urządzeń i ich
docelowym zamontowaniem, Wszelkie prace związane z prowadzoną i planowaną
technologią, pochodzącą od eksploatowanej instalacji do produkcji Wysoko
przetworzonych opakowań kańonowych oraz planowanej instalacji do produkcji tektury
falistej są i będą nadal prowadzone Wyłącznie Wewnątz hali produkcyjno-magazynowej,
gwarantując WySoką izolacyjność akustyczną ,

oddziaływanie inwestycji na środowisko W zakresie ochrony powietrza W fazie
realizacji będzie związane z Wykonaniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem
terenu, co będzie Wymagało użycia sprzętu cięźkiego, Wykonania prac żiemnych, itp.
Powyższe spowodować może:

. zapylenie spowodowane użyciem spzętu budowlanego, Wykonywaniem robót
ziemnych;

e emisję spalin przez sprzę1 budowlany oraz pąazdy dowożące niezbędne
materiały.

Jednakże zanieczyszczenie powietrza W czasie fazy budowy potrwa stosunkowo krótko,
a ponadto określenie Wysokości emisji dla tego okresu jest niemożliwe ze Względu na jej
zmiennośó Wynikającą z różnorodnego charakteru prac budowlanych, a lakże na jej
niezorganizowany charakter .

ze wzg|ędu na charakter terenu i rodzaj inwestycji nastąpi zmiana pokrycia terenu..
Po Wykonaniu robót budowlanych należy dokonaó Wysiania trawy na planowanym
terenie, który nie będzie utwardzony i dokonaó nasadzeń W stosunku za jedno Wycięte
drzewo - jedno nasadzenie, zgodnie z Projektem inwentaryzacji dendrologicznej,
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oddziaływanie inwestycji na stan atmosfery określono W oparciu o idenMikację
Wszystkich istniejących jak i planowanych źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych
j pyłowych, Występujących na terenie rozbudowywanego zakładu produkcyjnego:

> proces energetycznego spalania paliwa w 2 sź. - kocioł gazowy o mocy 900 kW
np, Vitocrossal 300 firmy Viessmann;

> proces energetycznego spalania paliwa W Kocioł parowy Loos UL-sl0000 - Moc
6,3MW

> proces nadruku (fleksografii) przy użyciu farb fleksograficznych
Wodorozcieńczalnych,

określono rodzaj i ilości emitowanych zanieczyszczeń W oparciu o Wskaźniki
emisji z WW, procesóW oraz Wńypowano substancje Wskaźnikowe, dla których
przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się W powietlzu, obliczone Wielkości
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Wskazały na dotrzymanie StandardóW
emisyjnych i wykazaĘ, Ze emitowane do powietrza substancje nie przekraczają Wańości
dopuszczalnych, Nie zidentyfikowano innych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery
niż W/W, W tym W szczególności źródeł zorganizowanych,

e) ocenioneqo w oparciu o wiedzg naukową rvzvka wvstapienia poważnvch
awarii lub katastrof naturalnvch i budowlanvch. plzv uwzg|ednieniu
używanych substancii istosowanych techno|oqii, w tvm rvzvka związaneqo
ze zmiana klimatu:

Biorąc pod uwagę Zakres prowadZonej działalności oraz kryteria określone
W Rozporządzeniu lv]inistra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r, W sprawie rodzajóW
i ilości znajdujących Się W zakładzie subStancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku Wystąplenia poważnej
awarii przemysłowej (Dz_U. z 2016 l_ poz_ 138), planowane przedsięWzięcie nie naIeży
do przedsięWzięc Stwarzających możliwość powstania powaźnej awarii. Wykonanie
przedmiotowego przedsięWzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie
istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej N/oNDl wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, Zgodnie ze sztuką budowlaną i technologiczną oraz
obowiązującymi przepisami p,poź, ibhp zminimalizuje możliwość Wystąpienia Sytuacji
awaryjnych, a także Wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutkóW katastrof
naturalnych i budowlanych, Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowej inwestycji
nie przewiduje się istotnego WplyWU przedsięWzięcia na klimat,

f) przewidywanych ilości i rodzaju Wytwarzanych odpadóW oraz ich wpływu
na środowisko, W przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Wszystkie Wytwarzane odpady (za Wyjątkiem zmieszanych odpadóW
komunalnych) będą zbierane selekty,vnie W przeznaczonych do tego pojemnikach,
odpowiednich do Właściwości fizycznych i chemicznych odpadóW, Wszystkie pojemniki
na odpady będą oznaczone co najmniej kodem odpadu. odpady ciekłe będą
przechowywane W szczelnie żamkniętych pojemnikach, W§zystkie pojemniki do
gromadzenia odpadóW będą zlokalizowane W hali lub W specjalnie Wyznaczonym do
tego celu miejscu na zewnątrz hali, chronione przed negatywnym Wpływem czynnikóW
atmosferycznych,

odpady będą Wstępnie magazynowane na terenie jako częśc procesu
W}łWarzania odpadóW do momentu Zebrania objętości transpońowej, odpady będą
odbierane Wyłącznie przez uprawnionych odbiorcóW, posiadających StoSowny Wpis do

11



rejestru W zakresie transpońu odpadóW oraz zezwolenie na dalsze gospodarowanie
odpadami, W pieMszej kolejności odpady będą przekazywane do odzysku tam gdzie to
możliwe, a jeśIi nie będzie to możliwe - do unieszkodliwienia,

g) zagrożenia dla zdlowia ludzi, W tym Wynikającego z emisji:

z plzedłożonej dokumentacji Wynika, że na etapie rea|izaąi i eksploatacji
planowanej inwestycji standardy jakości środowiska będą dotrzymane,

2, Usvtuowanie orzed
środowiska. w szcze
zdolności samoocz
naturalnvch. walo
mieiscowvch olanó

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o plvtkim zaleqaniu wód podziemnych,
w tvm siedliska leqowe oraz uiścia rzek:

z kańy informacyjnej prżedsięWzięcia oraz opinii DWektora zavądu zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Wynika, źe
przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części Wód
powierzchniowych, zwanej daIej JCWP, o nr Rw2000172727631 inazwie,,Pisia
Gągolina od źródeł do okrzeszy z okrzeszą". Jest to naturalna i monitorowana częśc
Wód, o użytkowaniu rolnym. stan ogólny jest zły, stan ekologiczny słaby, stan
chemiczny dobry, Wskaźnikami determinującymi jej stan są Azot Kjeldahla, Fitobentos
(Wskaźnik okrzemkowy lo), lv]akrofity (makrofitowy indeks rzeczny MlR)
i Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMl). osiągnięcie celu środowiskowego
uznano za zagrożone_ Dla WW, obszaróW JcWP Wyznaczono derogację na podstawie
ań. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, W zlewni JCWP
Występuje presja komunalna, charakteryzuje §ię blakiem możliwości technicznych,
W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie
gospodarki ściekowej, które są Wystarczające, aby zredukowac tą presję W Zakresie
Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu, Z uwagi jednak na czas niezbędny dla
Wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły
Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021 .

Nie przewiduje się bezpośredniego Wpływu przedSięWzięcia na stan jakościowy
i ilościowy Wód powierzchniowych i podZiemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje się W obszarze szczególnego zaglożenia
powodzią Wynikającym Ze studióW ochrony przeciwpowodziowej określonych W ań, 549
ustawy Prawo Wodne Zgodnie z ań. 549 ustawy Prawo Wodne Studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują Ważnośc do czasu
przekazania organom określonym W ań, 171 ust. 4 pkt 7-9 UStaWy Prawo Wodne map
Zag(ażenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek, charakter
planowanego przedsięWzięcia oraz przedStawione Warunki realizacji inwestycji nie
spowodUją zwiększenia Zagrożenia powodziowego,

b) obszarv wvbrzeżv i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Wybrzeży
i obszarami morskimi.

1)



c) obszarv qórskie lub leśne

Przedmiotowe pżedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
ileśnymi.

d) obszarv obiete ochrona. w tvm s ochronne uieć wód i obszarv
ochronne zbiorni wód śródladowvch.

z plzedłożonej dokumentacji Wynika, że planowana inwestycja położona będzie
poza strefami ochronnymi ujęć Wód oraz poza obszarami Wodno-błotnymi lub innymi
obszarami o niskim poz]omie Wód gruntowych, W tym siedliskach łęgowych oraz przy
ujściu rzek,

e) obszarv Wvmagaiace specialnei ochronv ze wzqledu na wvstepowanie
qatunków roślin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodniczvch
obietvch ochrona. w tvm obszary tura 2000 oraz pozostałe obszarv
formv och orzvrodv.

Planowana inwestycja z|oka|izowana będzie poza granicami obszaróW
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. u. z 2021 f. poz, 1098, ze zm,). Najbl'źszym obszarem Europejskiej sieci
Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony
o ok.4,6 km W kierunku północno-Zachodnim od granic inwestycji, Najbliższy koMarz
ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina 3 Pilicy KPnc-21B)
zlokalizowany jest W odległości ok. ,l4,4 km W kierunku południowo-zachodnim od
terenu inwestycji .

Teren objęty inwestycją częściowo jest zagospodarowany, częściowo od strony
południowej porośnaęty dziko rosnącymi drzewami, krzewami iWysokimi trawami. W
zagospodarowanej części drzewa Występują W tzech grupach, kilka drzew rośnie także
pojedynczo, Znaczną część terenu zajmują budynki, drogi, parkingi i inne powierzchnie
utwardzone, ale także dobrze utrzymane trawniki. Niezagospodarowana część terenu
jest niezabudowana, porośnięta drzewami o różnych rozmiarach, rosnącymi zaróWno
W Większych Skupiskach, jak i pojedynczo lub po kilka sztuk, Licznie Występują bardzo
młode drzewa (W Wieku do 10 lat), Na przedmiotowym terenie Występuje ok. 200 drzew
bezpośrednio kolidujących z planowaną inwestycją, na których Wycięcie uzyskano
zezwolenie. W Zagospodarowanej części terenu dominuje brzoza brodawkowata
W Wjeku około 30-40 lat, Występuje także topola osika, Sosna zwyczajna, śWierk
pospolity i Wierzba iwa, Drzewostan części niezagospodarowanej l\,,rorzą: blzoza
brodawkowata, topola osika, Wierzba iwa oraz sosna zwycząna. W zamian za drzewa
przeznaczone do Wycinki planuje się Wykonanie nasadzeń zastępczych, które będą
zlokalizowane Wzdłuż zachodniej granicy telenu zakładu, Nasadzenia te będą spełniać
funkcję zieleni izolującej tereny Zabudowy jednorodzinnej i ogródkóW działkowych od
hałasu pochodzącego Z terenu ZakładU l\i]ondi. Z uwagi na dotychczasową działalność
człowieka i lokalizację W obrębie usługowo-przemystowej części miasta MszczonóW, na
przedmiotowym terenie nie należy spodziewać się Występowania chronionych gatunkóW
roślin iZWierząt,

Przedmiotowy teren nie Wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych
mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze isiedliska gatunkóW objętych
dyrektywami - ptasią i siedliskową, W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa
budowa nie będzie miała negat}.Vr'nego Wpływu na środowisko plzYodnicze olaz że
nałożenie obowiązkU przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze Względu
na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a lakże że nałożone Walunki
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Zminimalizują oddziabryVanie przedsięWzięcia, Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację
przedsięWzięcia, a lakże założenia przedstawione W kip, realizacja i funkcjonowanie
planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty
ochlony i integralność WW, obszaru Natura 2000, jak róWniez na spójnośc Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000, Realizacja inwestycji nie przyczyni się W spoSób istotny
do Zmniejszenia różnorodności biologicznej terenU oraz zwiększenia Wrażliwości
elementóW środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.
W rejonie oddziaływania inwestycji nie Występują siedliska łęgowe,

Bioląc pod uwagę Zakres i lokałizację przedsięWzięcia stwierdza się, iż realizaąa
i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie Znacząco negatywnie oddziat}Ąvać
na przedmioty ochrony i integralność WW, obszaru NatUra 2000 oraz Spójnośc
Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, Ponadto realizacja inwestycji nie Wpłynie
znacząco ne9atnMnie na siedliska łęgowe,

W ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z zaisIniałą kolizją zaplanowano
Wycinkę drzew, które mogą Stanowić siedlisko Występowania gatunkóW podlegających
ochronie, Zgodnie z ustawą o ochronie plzyrody olaz rozporządzeniem l\y'iniStra
srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r, W Sprawie ochlony gatunkowej zwlerząt (Dz- U.
poz- 2183, ze zm-), w stosunku do dziko Występujących zwierząt objętych ochroną,
obowiązuje szeleg zakazów- Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie
lub Generatny Dyrektor ochrony srodow|Ska mogą Wl/dac decyĄę zezwaląącą na
czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych WM/, ustawą,
W przypadku gatunkóW objętych ochroną ścisłą, gatunkóW ptakóW oraz gatunkóW
Wymienionych W załączniku lV dyrektywy Rady 92l43iEWG z dnia 21 maja 1992 r.

W sprawie ochrony Siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny iflory muszą być
spełnione konieczne Wymogi nadrzędne9o interesu publicznego, W tym Wymogj
o charakterze społecznym lub gospodarczym lub Wymogi związane z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, Wnikliwa analiza możliwości
realizacji planowanych działań W kontekście przepisóW dotyczących ochrony
gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży W gestii lnwestora, Jednocześnie
informu]e się, że Zgodn;e z ań, 131 pkt 14 WW. ustawy, kto bez zezwolenia lub Wbrew
jego Warunkom narusza zakazy W stosunku do roślin, żWierząt lub grzybóW objętych
ochroną gatunkową, podlega karze aresztu lub grzywny - Zabezpiecżenie zgodnie Ze
sztuką ogrodniczą drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja
Zap|ecza budowy Zapewni Zachowanie drzewostanu W dobrym stanie i ograniczy
późniejsże straty W roślinności. W celu ochrony zwierząt Wskazano koniecznośc
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń WykopóW powstałych podczas realizacji
inwestycji, W ce|U ograniczenia śmieńelności zwierząt mogących Występowac na
terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót. a W razie
konieczności ich przeniesienie W dogodne siedliska, Wycinka drzew poza okresem
lęgowym lub W tym okresie pod nadzorem olnitologicznym pozwoli uniknąc
niepokojenia gniazdujących ptakóW, a także ograniczy ich śmieńelnośc, Dotyczy to
także nietoperzy, W celu ochrony i o9raniczenja przywabiania owadóW oraz płoszenia
innych zwierząt podczas realizacji i eksploatacji inwestycji Wplowadzono Warunek
stosowania odpowiednio dobranego iskierowanego ośWietlenia zewnętrznego, W celu
zapobiężenia utraty Wańości użytkowych Wierzchniej Warstwy gleby określono Warunek
postępowania Z ziemią urodżajną, co przysp]eszy powrót środowiska przyrodniczego do
stanu róWnowagi, Dodatkowo sposób zdejmowania gleby umożl]Wi bezpieczną ucieczkę
drobnej zwierzyny Z terenu prowadzonych prac, Warunek dotyczący odpowiedniego
doboru roślinności do nasadzeń Wpłynie pozytywnie na zachowanie róźnorodności
biologicznej obszaru.
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f) obszary, na którvch standardv iakości środowiska zostały przekroczone
lub istnieie orawdopodobieństwo ich Drzekrocze nlai

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia nie Wynjka, aby W rejonie inwestycji
Występowały obszary na których §tandardy jakości środowiska zostały przekloczone
lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

9) obszary o kraiobrazie maiacym znaczenie historvczne, kulturowe lub
archeoloqiczne

z kańy informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że W Ęonie planowanego
przedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lUb archeologiczne,

h) oestość zaludnienia

Gęstośó zaludnienia na terenie gminy MszczonóW Wynosi ok. 78 osób/km2 (Wg

danych GUs z 2019 r.).

i) obszary przvleqaiace do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iWjej najbliższej okolicy nie Występują jeziora

uzdrowiska i obszary ochronv uzdrowiskowei

W Ęonie realizacji pżedsięWzięcia brak jest uzdrowisk i obszaróW ochrony
uzd rowiskowej.

k) wodv i obowiazuiace dla nich cele środowiskowe

Teren przedsięWzięcia zlokalizowany będzie na obszarze jednolitej części Wód
podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o eUropejskim kodzie PLGW200065, której stan
chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych
uznano za niezagrożone, Teren inwestycji znajduje się W granicach GZWP or 2151 -
Subniecka Warszawska (część centralna) oraz GzP nr 215 - Subniecka Warszawska,

Realizacja inwestycji na WarUnkach przedstawionych W Sentencjj niniejSzej
decyzji, nie Wpłynie negat}ryr'nie na osiągniecie celóW środowlskowych dla
Wymienionych części Wód, W tym będzie odbywała Się W Sposób zapewniający
nienaruszalnośc przepisów prawnych dotyczących ochrony Wód, określonych
W rozporządzeniu Rady l\i]inistróW Z dnia 18 pażdzielnika 2016 l, W sprawie Planu
gospodarowania Wodami na obszarze dolzecza Wisly (Dz. u, z 2016 r., poz. 1911, ze
zm-\.

3) Rodzai iskala możliweoo oddziafuWania rozważaneoo W odniesieniu do
uwarunkowań wvmie

a) zasiequ oddziałvwania - obszaru qeoqraficzneqo i liczbv ludności. na która
przedsiewziecie może oddziaływać.

zgod,nie z danymi przedstawionymi W kip, W odległości ok. 20 m na zachód od
terenu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa, natomiast od połnocy, Wschodu
i południa graniczy on z obszarami o zbliżonej funkcji - produkcyjnej. Teren
pżedsięWzięcia jest objęty lviiejscowym Planem Zagospodarowania Pżestrzennego,
W myśl którego obszar planowanej inwestycji ma charakter terenóW zabudowy
usługowo-produkcyjnej (,10UP/K). z uwagi na fakt, że planowane przedsięWzięcie
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realizowane będzie róWnież na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr eW.
1605/1, która zgodnie z ewidencją gruntóW oznaczona jest jako Rlllb klasy bonitacyjnej
gruntóW, lnwestor zobowiązany będzie do spełnienia WymogóW zapisóW ustawy z dnia
3 lutego '1995 r. o ochronie gruntóW rolnych i leśnych (Dz, u. z 2021 f. poz. 1326, ze
zm.). W związku z poryższym, przed uzyskaniem Wymaganego pozwolenia na
budowę, lnwestor Wystąpi do starosty Żyrardowskiego ze stosownym Wnioskiem
o Wyłączenie gruntóW z produkcji, rozumiane jako rozpoczęcie innego niż rolnicze
użytkowanie przedmiotowego gruntu, W trybie ań. 11 WW. ustawy o ochronie gruntóW
rolnych i leśnych.

b) transqraniczneqo charakteru oddziałvwania przedsiewziecia na
poszczeqó lne elementv Drzvrodnicze

c)charakteru, Wielkości. intensvwności i złożoności oddziałvwania,
z uwzqlednieniem obciążenia istnieiacei infrastruktury technicznei oraz
Drzewidvwaneqo momentu rozpoczecia oddziałvwania:

Ze Względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się
mozliwości Wystąpienia oddziaływań o znacznęj Wielkości lub złożoności, Planowane
przedsięWzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko,

d) prawdopodobieństwa oddziałvwania

lnformacje zawańe W przedłożonej dokumentacji przedsięWZięcia potwierdzają
Wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięWzięcia,
Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do
najblizszego obszarU realizacji inwestycji,

e) czasu trwania, czestotliwości i odwracalności oddziaływania

oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięWZięcia będą krótkotrwałe
i odwracalne, W fazie eksploatacji będą powstawały oddziaływania związane z emisją
hałasu iSubstancji do powietrza oraz powstawaniem odpadóW iściekóW, Zastosowane
rozwiązania techniczne i organizacyjne Zminimalizują oddziaływanie na środowisko,

f) oowiazań z innvmi przedsiewzieciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań Drzedsiewzieć reali nvch i zrealizowanych, dla którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch llwa ru n kowa n iac h,
znaiduiących sie na terenie, na którym planuie sie realizacie
orzedsiewziecia. oraz w obszarze oddziałvwania przedsiewziecia lub
których oddziałvwania mieszczą się w obszarze oddziaływania
Dlanowaneoo Drzedsiewziecia kresie . w iakim ich oddziałvwania
mooa orowadzić do skumulowania oddziałvwań z Dlanowanvm
Drzedsiewzieciem:

z uwagi na charakter planowanego przedsięWzięcia, polegającego na
peebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej [łoNDl, jego
realizacja nie Wpłynie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych W rejonie inwestycji.
Kumulacja oddziaływań przedsięWzięć istniejących iplanowanych może potencjalnie
dotyczyć emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, Wykorzystania
infrastruktury, Wpływu na krajobraz. Planowane prŻedsięWzięcie nie będzie
funkcjonalnie ani organizacyjnie związane z innymi przedsięWzięciami, jednaże jego
funkcjonowanie możliwe będzie dzięki Wykorzystaniu istniejącej infrastruktury
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transgraniczne oddziaływania na środowisko.



zlokalizowanej W obrębie działek 2133, 1602, 1603/1, 160312, 160511, jak róWnież
istniejącej infrastruktury publicznej,

s) możliwość oqran nia oddziafuwania:

zgodnie z przedłoźoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
planuje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
przedsięWzięcia na środowisko.

Do działań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy
budowy należy zaliczyć:

> prawidłowe zlokalizowanie zaplecza Wykonawstwa iWłaściwą organizację robót;
Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami
i ulz ądzeniami sprawnymi technicznie;

> należy zwrócić szczegó|ną uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisóW
i stosowanie Wytycznych BHP;

> maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji
inwestycji to róWnież jeden ze sposobóW zminimalizowania ujemnego Wpływu na
środowisko;

> maksymalne ograniczenie terenu Wykorzystywanego W trakcie budowy;

> odtwożenie nawierzchni terenu po przebudowie infrastruktury podziemnej
(Wystąpienie kolizji),

> vvykorzystanie powierzchniowej WarStWy gruntu, humusu celem jego
późniejszego zagospodarowania przy zakładaniu powierzchni zielonych,

> selektywną zbiórkę odpadóW powstających W czasie realizacji inwestycji oraz
magazynowanie W sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na
środowisko gruntowo - Wodne (kontenery zabezpiecząące przed powstawaniem
odciekóW),

> przekazanie zgromadzonych odpadóW podmiotom zajmującym się ich
przetwarzaniem i poMórnym Wykorzystaniem przy produkcji nowych materiałóW
(recykling).

Do działań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy
ekspIoatacji należy zaliczyć:

> ścieki opadowe, które powstawać będą na powierzchni inwestycji będą
kierowane do separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesiny,
gdzie będą podczyszczane;

> przyjęle rczwiązania dotyczące gospodarki Wodami opadowymi zagwarantują
podczyszczenie ściekóW deszczowych powstających na terenie inwestycji do
parametróW spełniających Wymagania norm określonych dla Wód opadowych
Wprowadzanych do Wód lub do ziemi, jak róWnież odprowadzanych do ulządzeń
kanalizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r, W sprawie WarunkóW, jakie należy spełnić przy Wprowadzaniu ściekóW do
Wód lub do ziemi, oraz W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska Wodnego (Dz. U- 2019, poz. 1311)|
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> przy bilansowaniu ilości Wód opadowych odprowadzanych do miejskiej
kanalizacji deszczowej uwzględniono koniecznośó zallzymania lub
przetrzymania części objętości Wód opadowych W obrębie działek lnwestora;
Wymagana częśó Wód będzie retencjonowana W zbiorniku retencyjnym
o powierzchni 3200,00 m2 (poj.4 050 m3) i2950,00 m2 (poj.2 070 m3);

> powstające odpady gromadzić w sposób selektywny, umożliwiając tym samym
lepszy stopień ich gospodarczego Wykorzystania i odzysku;

> odpady niebezpieczne magazynowaó W odpowiednich opakowaniach
z materiałóW nie Wchodzących W reakcję z substancjami zawańymi W odpadach;

> magazyn odpadóW niebezpiecznych zabezpieczyć wzed dostępem osób
niepowołanychj

> odpady gromadzić W pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu aby
uniemoźliwić ich kontakt z gruntem, a tym samym skażenie gleby;

> stosować materiały eksploatacyjne i urządzenia Wysokiej jakości tj. o dłuższym
okresie Użytkowania, co Wpływa na zmniejszenie częstotliwości Wymian a tym
samym zmniejsza ilość powstających odpadóW;

> stosować programy oszczędnościowe polegające na maksymalnym
Wykorzystaniu do pełnego zużycia Właściwości pieMotnych materiałóW;

> dbałość o uźytkowane użądzenia i poslępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi,
co WydłUży ich żywotność;

> odpady plzekazywać systematycznie uprawnionym odbiorcom W celu odzysku
bądź unieszkodliwienia;

> pżekazanie odpadóW prowadzić za potwierdzeniem na kańach pżekazania
odpadóW;

> na terenie parkingóW oraz dróg Wewnętrznych Wykonane zostaną oznaczenia
poziome, W tym dotyczące ruchu pieszych, co zmniejszy ryzyko wypadków
z udziałem środkóW transpońu;

> pojazdy dowożące materiały i towary oraz Wywożące produkty i towary będą
poruszać się po optymalnych trasach pozwalających na skrócenie czasu
przejazdu;

> obiekty ogrzewane będą plzy Wykorzystaniu paliwa gazowego
charakteryzującego się minimalną emisją zanieczyszczeń do powietża
atmosferycznego;

} place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utlzymywane będą W odpowiedniej
czystości ograniczającej Występowanie niezorganizowanej emisji pyłu;

> pojazdy podczas załadunku i rozładunku będą mieć Wyłączane silniki, co będzie
ograniczać emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza;

Do działań minimalizujących niekożystne oddziaływanie na środowisko dla fazy
likwjdacji na|eży zaliczyć:

> stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu ograniczającego
emisję hałasu i zanieczyszczeń,,
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> ograniczenie terenu prac rozbiórkowych WyĘcznie do terenu pzedsięWzięcia;

> zebrane odpady zostaną pżekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwiania Zgodnie z obowiązującymj przepisami prawa;

> W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na ludzi prace rozbiórkowe
będą ograniczone do godzin dziennych - od 9odz. 6 rano do 22 Wieczorem.

obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (Ń G.6220 -20 -2o21.JJ z dnia 12
sierpnia 2021 r.) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano
Wszystkie osoby będące stronami W postępowaniu o możliwości zapoznania się
z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i WnioskóW, lnformację
o planowanym przedsięWzięciu podano do publicznej Wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej W siedzibie Urzędu Miejskiego
W l\łszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BlP). W pokoju nr 5A Wydziału
Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli
zapoznać się z informacjami dotyczącymi Wpływu planowanej inwestycji na środowisko
zawańymi W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Ponadto strony postępowania
zostały zawiadomione (zawiadomienie znak. G.6220.20 .202'l .JJ z dnia 2a.01.2022 l.)
o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym W Sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach WW, przedsięWzięcia, Uwagi ani Wnioski do
zebranego materiału dowodowego W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie wpłynęły,

Realizacja przedsięWzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie
istniejącego bUdynku hali produkcyjno-magazynowej Ni]oNDl wlaz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr eW, 2] 33, 1602, 160311 , 160312,
1605/1 , W l\y'szczonowie przy ul, TarczyńSkiej 98 obręb nr 0001, jest Zgodna z zapisami
miejscowego p]anu zagospodarowania przestrzennego, realizowana będZie na terenie
przemysłowym, W sąsiedztwie innych zakładóW, przez co nie Wpłynie negatywnie na
krajobraz i ład architektoniczny obszaru, Zgodnie z informacjami zawańymi W karcie
informacyjnej pzedsięWzięcia, oddziaływanie planowanej inwestycji ograniczać Się
będzie do obszaru inwestycji, tym Samym nie powodując uciążliwości dla terenóW
SąSiednich, co eliminuje ewentualne konflikty społeczne. Niemniej jednak projektowanie
i fUnkcjonowanie bezpiecznych dla środowiska przedsięWzięć powinno się opierac
przede Wszystkim na obowiązujących normach oraz uWzględnianiu lokalnych WarunkóW
środoWiskoWych_

Przeprowadzona w kip analiza oddziaływań oraz ploponowanych lozwiązań
technicznych, technologicznych i funkcjonowaniu wykazała, iż przedmiotowe
przedsięWzięcie, przy spełnieniu wszvstkich założeń i warunków wvszczeoólnionvch
w karcie informacvinei orzedsiewziecia oDiniach oroanów ochronv środowiska
oraz uwalunkowań zawa W senten lnlnl ie bedzie stanowiło
ponadnormatywnej uciążliwościdla ludzi i nadmiernego obciążenia dla środowiska.
Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa W ań, 63 ust. 1 ustawy ooś,
tj, po przeprowadzeniu Wnikliwej ana|izy w zakresie rodzaju, charakterystyki
pzedsięWzięcia ijego usluowania - na podstawie przedłożonej kańy informacyjnej
pżedsięWzięcia i zawartych W niej założeń realizacyjnych, oraz opinii organóW ochrony
środowiska, uznano, źe WW- przedsięWzięcie nie będzie pżedsięWzięciem mogącym
W sposób Znaczący negatywnie Wpłynąó na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak W sentencji decyzji,

d
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od niniejszej decyzji słuźy odwołanie do samorządowego Kolegium
odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza l\,4szczonowa W terminie
14 dni od dnia dolęczenia Stronie decyzji, Strona może zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania. Zrzeczenie Się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie
strony postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powodUje skrócenie toku instancji
i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcja W krótszym czasie. Nie jest możliwe
skuteczne Colnięcie ośWiadczenia o zlzeczeniu się prawa do odWołania,

BURMISTRZ

nef inź. Jóżef

/ pe.zeó m enia ipodps osóby Upowazn óie] d.

zgadnie z aft- 1 ust- 1 pkt 1 lit. a ustaw z dnia 16 |istopada 2006 r. o opłacie skańowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz- 1923) oraz części l ust. 45 załącznika do ww, ustaw, opłata skańowa za Wdanie de'yzji o
środowiskowch uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięvŁięcia w Wsokości 205,00 żł (słownie:
dwieście pięć złotych i 00/100 groszy) została ujszczona na konto Ulżędu Miejskiego
w Mszczonowie dniu 19-05.2021 r. z adnotacją ,,opłata skalbowa za wydanie decyzjio środowiskowch
uwarunkowaniach, Powższą adnatację o uiszczeniu opłaty skalbowej dokonała w dniu 15_a2_2022 r. :

Jolanta Jackawska - główny specjalista w Wydziale Gaspodarkj Gminnej Urzędu Miejskiego
w Mszczanowie.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej

otrzvmuiai

1, Pełnomocnik Firmy MoNDl Warszawa Sp- z o,o,,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. a/a, JJ, 15.o2.2o22 r,

Do wiadomości:
1 , Regionalny Dyrektor ochrony Środowi§ka

W Wa§zawie, Ul. Henryka sienkiewicza 3,
00-0,15 Warszawa,

2. Państwowy Powiatovvy Inspektor
Sanitarny W Żyrardowie, ul. l\łoniUszki 40,

3. PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni W Łowiczu
Ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

20

załącznikii
1. charakterystyka pżedsięWzięcia.
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charakterystyka planowanego przedsięWzięcia

polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-
maqazynowej MoNDl Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach
oznaczońych nr ew. 2133, ,l602, 1603/1, 1603/2, 1605/,l, woj. mazowieckiel powiat

żyra.dowski, gmina MsżcżonóW - miasto, jedn. ewid. 143802_4, obręb eW. nr 0001,
położonych przy ulicy Tarczyńskiej 98 w miejscowości MszczonóW, gm, MszczonóW,

zgodnie z ań,84 ust.2 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. tJ. 2021 l., poz.2373, ze zm.|_

Zdączn k 1 da decyzj] z dnia 2a22.02 15
|f c . 622a .2a .2021 .JJ

IVlszczonów, dń. 2022.o2.1 5

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W§ 3 ust.2 pkt 2 W zwięku z § 3 ust, 1pkt37 lit. c, d, pkt. lit, b, pkt 58 lit. b
Rozporządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Września 2019 r. W sprawie przedsięWzięó
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. z2019l., poz. 1839), tj,:

> § 3 ust, 1 pkt 37 lit, c, d -,,instalacje do naziemnego magazynowania:

c) substancji lub mieszanin, W rozumieniu odpowiednio ań.3 pkt 'l i2
lozpożądzenia nr 1 907/2006, niebędących produktami spożywczymi,
d) gazóW łatwopalnych,
z v{\Ąączeniem instalacji do magazynowania paliw Wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych, zbiornikóW na gaz płynny o łącznej pojemności nie
Większej niź 10 m3 oraz zbiornikóW na olej o łącznej pojemności nie Większej niż 3
m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych
surowcÓW energetycznych";

> § 3 ust. 1 pkt 54 lit, b - ,,zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wlaz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż;

b) 1 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit. a";
> § 3 ust, 1 pkt 58 lit, b - ,,garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingóW,

W tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych pżedsięWzięć,
o których mowa W pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż;

b) 0,5 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a";
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Teren, na którym będzie realizowane przedsięWzięcie jest objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr Xlł151/04 Rady Miejskiej
W Mszczonowie z 28 mąa 2004 r, ogłoszona W Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 204 poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 loku W sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa. Według miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego omawiany aleał znajduje §ię na terenach usług
i przemysłu, pęeznaczonych pod utrzymanie istniejących oraz realizację nowych
budynkóW usługowych, produkcyjnych, składowych Wraz z niezbędnymi do ich
funkcjonowania obiektami i urządzeniami, W tym technicznymi, gospodarczymi, garażami,
miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną, o symbolU 10UP/K,

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Wynika, że przedmiotowe
pIzedsięWzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części Wód powierzchniowych,
zwanej dalej JCWP, o nr Rw20oo172727631 inazwie,,Pisia Gągolina od źródeł do
oklzeszy z okrzeszą", Jest to naturalna i monitorowana częśc Wód, o uźytkowaniu lolnym,
Stan ogólny jest zły, stan ekologiczny słaby, stan chemiczny dobry, Wskaźnikami
determinUjącymi jej stan są Azot Kjeldahla, Fitobentos (Wskaznik okrzemkowy lo).
l\,4akrofity (makrofltowy indeks rzeczny N,4lR) i Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMl),
osiągnięcie celu środowiskowego uznano za zaglożone. Dla WW, obszaróW JcWP
\Ąyznaczono derogację na podstawie ań,4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
tj, Dyrektywy 2000/60/WE, W zlewni JCWP Występuje presja komunalna. charakteryzuje
się brakiem możliwości technicznych, W programie działań zaplanowano działania
podstawowe, obejmujące uporządkowanie goSpodarki ściekowej, które są Wystarczające,
aby Zredukować tą presję W zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu,
Z uwagi jednak na cza§ niezbędny dla Wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby
Wdrożone działania przynio§ły Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do
roku 2021,

P|anowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
(Dz, U, z 2021 l_ poz. 1098, ze zm,), Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony
o ok, 4,6 km W kierunku północno zachodnim od granic inwestycji, NajbliźSzy korytarz
ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina 3 Pilicy KPnc-21B)
zlokalizowany je§t W odległości ok, 14,4 km W kierunku południowo,zachodnim od terenu
inwestycji ,

Planowane przedsięWzięcie polega na rozbudowie zakładu produkcyjnego lvlondi
Warszawa Sp, z o,o, przy ul, Tarczyńsk;ej W |Vlszczonowie, Przedmiotowy zakład je§t
producentem opakowań z tektury fali§tej, lnwestor posiada specjalistyczny park
ma§zynowy do produkcji opakowań z tektury falistej 3-Warstwowej z falą B, c i E 

'ub5 Warstwowej z 
'alą 

B+c i B+E. Firma produkuje opakowania kańonowe standardowe,
opakowania kańonowe klapowe z nadrukiem flexo do 6 koloróW, opakowania kańonowe
fasonowe z nadrukiem, Wypełnienia typu przekładki, kratownice, oraz inne opakowania
dostosowane do indywidualnych potrzeb klientóW, Rozbudowa istniejącego Zakładu
niezbędna jest ze Względu na prawie 3-krotny Wzrost zdolności produkcyjnych zakładu,
Zwiększeniu ulegnie, Według uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięWzięcia,
docelowa powierzchnia zabudowy - z 20 296,00 m2 na 50617,00 m2 i docelowa
powierzchnia przekształcona - z 16830,00 m' na 36404,00 m2, co spowodowane jesl



Wzrostem zdoIności produkcyjnych Zakładu; powierzchnia biologicznie czynna stanowić
będzie 34 322,00 m2, g. 28,3 % Ierenu. Rozbudowa istniejącego budynku hali produkcyjno-
magazynowej nastąpi W kiefunku zachodnim i południowym, Hala produkcyjna ma być
odpowiednio Wentylowana, a na całej powierzchni planUje się Wykonanie instalacji
tryskaczowej, Do ogrzewania Wykorzystywany będzie gaz ziemny, Docelowa ilość
pracownikóW zatrudnionych w za?ładzie Wyniesie 258 osób; prowadzone będą
odpowiednie szkolenia pracownikóW,

Na etapie realizacji przedsięWzięcia - powstające odpady budowlane gromadzone będą
selektywnie, prowadzona będzie ich ilościowa i jakościowa ewidencja, odpady
magazynowane będą W sposób uniemoż|iwiający ich niekorzystne oddziałyłVanie na
środowisko grUntowo-Wodne, Następnie odpady odbierane będą pżez firmy zewnętrzne,
posiadające stosowne zezwolenia W zakresie gospodarki odpadami, Ziemia
zagospodarowania zostanie na cele rekultywacji,
Kańa informacyjna przedsięWzięcia Wskazuje na zabezpieczenie dróg dojazdowych, miejSc
postoju sprzętu i składowania materiałóW przed Wpłyr'r'em §ubstancji ropopochodnych,
Właściwe Wykonywanie WykopóW; W przypadku konieczności odwodnienia WykopóW
eweniualne zabIzenia istniejących stosunkóW Wodnych nje będą miały trwałego
chalakteru i ustąpią po zakończeniu prac, Do realizacji robót użyte zostaną Wyłącznie
materiały i surowce posiadające Wymagane atesty. Ponadto Kańa informacyjna
przedsięWzięcia zwraca uwagę na prawidłowe zlokalizowanie zaplecza Wykonawstwa
i Właściwą organizację prac,
Wzrośnie pobór Wody i ilośc ściekóW bytowych, Woda, na cele socjalno-bytowe
pracownikóW oraz na cele technologiczne, pobierana będzie z miejskiej sieci
Wodociągowej poprzez ]stniejące plzyłącze. Scieki bytowe odprowadzane będą do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
Emi§ja zanieczy§zczeń do atmosfery, Spowodowana Wykonywaniem robót budowlanych,
ziemnych i zagospodarowaniem terenu, użyciem sprzętu, ruchem pojazdóW dowożących
niezbędne materiały, będzie krótkotMała,
Zródłem hałasu będzie Wykonywanie prac budowlanych i montażowych oraz rUch
pojazdóW, W celu ograniczenia Uciążliwości akustycznych maszyny i inne urządzenia
techniczne będą W dobrym stanie technicznym, sprawne i konserwowane, nieprzeciążone,
używane zgodnie z przeznaczeniem_ czas niedogodności będzie krótkj, z uwagi na jedynie
dowiezienie urządzeń i ich docelowe zamontowanie,
Ponadto nastąpi zużycie materiałóW, Wody na cele budowlane, energii elektrycznej, Nie
mniej jednak Wszelkie prace związane z planowanym przedsięWzięciem należy Wykonać
z zastosowaniem technologii jak najmniej Uciążliwej dla okolicznych mieszkańcóW
i otaczającego środowiska, należy takźe pamiętac, że jakośc Wykonywanych robot ma
istotny WpłyW na stan środowi§ka,

Na etapie eksploatacji przedsięWzięcia - proces techno]ogiczny, W tym prodUkcja
opakowań z tektury falistej, produkcja tektury falistej, nadluk, odbywać się będzie nadal
Wyłącznie WeWnątrz hali prod u kcyjno-magazynowej, co ograniczy Uciążliwości akustyczne,
Z uwagi na lokalizację projektowanej rozbudowy zakładu orcz charakter i technologie
produkcji, nie przewiduje się kumulacji oddziaływań, Natężenie ruchu docelowo
kształtowac się będzie na poziomie 200 samochodóW osobowych/dobę (W tym 50 szt, W
porze nocy), 120 §amochodóW ciężarowych/dobę (W tym 30 szt, W porze nocy), 15
SamochodóW dostawczych/dobę (W tym 4 szt, W porze nocy). Uzupełnienie do kańy
informacyjnej przedsięWzięcia Wskazuje takźe, że fuódłem hałasu będzie 7 §zt, central
Wentylacyjnych, 44 szt, WentylatoróW dachowych, a także 19 istniejących WentylatoróW



dachowych, Kańa informacyjna przedsięWzięcia nie Wskazuje, aby przedmiotowy obiekt
Stanowił zagrożenie aku§tyczne dla najbliżej zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej,
Ponadto przeprowadzona analiza akustyczna (W uzupełnieniu do kańy informacyjnej
przedsięWzięcia), za pomocą programu Z,t],o, Eko-soft Łódź - Program SoN2, Wersja
5,423, Wykazała, źe nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z
Załącznikiem Rozporządzenia lV]ini§tra Srodowiska W sprawie dopuszczalnych poziomóW
hałasu W środowisku z dnia 14 czerwęa 2007 l _ (Dz. U. z 2014 l. poz. 112).
Wskazanym jest stosowanie instalacji, maszyn i Wządzeń o możliwie najniższych
poziomach mocy aku§tycznej,
Generowanie zanieczyszczeń do atmosfery związane będzie z pracą kotła gazowego
o mocy 900kW, kotła parowego o mocy 6,3 MW, procesem nadruku, Według uzupełnienia
do kańy informacyjnej przed§ięWzięcia będzie to jeden kocioł parowy o mocy 6 500 kW i

dwa kotły Wodne o mocy 920 kW każdy, opalane gazem ziemnym, ponadto emisja z
procesu napełniania (1 raz W tygodniu) §ilosu na skrobię o pojemności 120,00 m3; silos
Wyposażony zostanie W pulsacyjne filtry tkaninowe, Zrodłem zanieczyszczeń będzie także
ruch pojazdóW. Wspomniane W karcie informacyjnej przedsjęWzięcia obliczenia, dot,
rozprzestrzeniania §ię zanieczyszczeń W powietrzu, nie przedstawione ani nie załączone
do kańy, Wykazały dotrzymanie standardóW emisyjnych i brak przekroczeń
dopUszczalnych Wańości, Natomiast W Uzupełnieniu do kańy informacyjnej przedsięWzięcia
przedstawiono ana|izę lozprzestzenianla się zan eczyszczen W powietrzu, opańą
o program obliczeniowy operat FB v-7.4.212018 r,, która Udawania, że nie Wystąpi
ponadnormatwne oddział!$/anie W Zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie
z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Srodowiska W sprawie Wańości odniesienia
dla niektórych substancji W powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 l- {Dz- U- z2o1o l-, nr 16,
poz. 87), Place manewrowe, strefy dostaw, parkingi, utrzymywane będą W czystości,
Podczas przeładunkóW silniki pojazdóW będą Wyłączane.
Niemniej jednak zaleca się regularne przeprowadzanie przeglądóW eksploatacyjnych oraz
prac konserwacyjnych instalacji, maszyn i urządzeń. Należy sto§ować Wyłącznie W pełni
sprawny technicznie sprzęt. spełniający normy W zaklesje ochrony środowiska,
Woda na cele technologiczne W ilości ok. 100 m3/dobę, bytowo-gospodarcze - W ilości
ok, 387 m3/m-c i porządkowo-gospodarcze - W ilości ok, 58 m3/m-c, dostarczana będzie
nadal z miejskiej sieci Wodociągowej. Naleźy racjonalnie gospodarowac Wodą, Ponadto
należy racjonalnie go§podarować surowcami, materiałami, paliwami i energią, które będą
stosowane w zakładzie,
Ścieki bytowe, W ilości odpowiadającej ilości zużWanej na te cele Wody, odprowadzane
będą do istniejącej §ieci kanalizacji sanitarnej (miejskiej), Pracownicy korzystać będą
z istniejących oraz planowanych urządzeń sanitarnych, lstniejący obiekt \ĄĄ/posażony
zostanie We Własną podczyszczalnię ściekóW - jak Wskazuje uzupełnienie do kańy
informacyjnej przedsięWzięcia - techno|ogicznych, a nie przemysłowych, ścieki te W 100%
pozostają W obiegu zamkniętym, a odzyskiwana Woda używana jest W całości do
ponownego Wykorzystania W procesie technologicznym,
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej,
W związku z planowaną inwestycją część tych Wód będzie dalej zagospodarowana W
powyżej opisany sposób, część natomiast odprowadzana do zbiornikóW retencyjnych
bezodpływowych o powierzchni 3 200,00 m2 (poj,4 050 m3) i2 950,00 m'(poj, 2 070 m3),
Kańa informacyjna przeds!ęWzięcia Wskazuje na koniecznośc uźycia separatora substancji
ropopochodnych oraz osadnika do podczyszczenia WW, Wód, odprowadzanych z terenóW
utwardzonych, PoWierzchnia utwardzona plzeznaczona na parkingi ograniczona zostanie
do niezbędnego minimum, a Zakład Wyposażony zostanie W sorbenty do neutralizacji
ewentualnych WyciekóW substancji ropopochodnych,
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Należy zapewnić prawidłową eksploatację konserwację urządzeń do odprowadzania
ściekóW każdego lodząU oraz zapewnic odpowiednią przepu§towość systemu kanalizacji
i ulządzeń podczyszczających, Koniecznym jest uniknięcie przedostawania się
ewentualnych WyciekóW substancji ropopochodnych,
Powstające odpady gromadzone będą selekt}Ą|,/nie W: magazynie odpadóW różnych,
W miejscu zadaszonym, na utwardzonym podłoźu, W kańonach/pojemnikach lub luzem
(duże elementy); kontenerze - belownicy, gdZie zostaną sprasowane, a następnie
gromadzone będą W magazynie makulatury, przy hali produkcyjnej, na utwardzonym
podlożu, zabezpieczonym przed dostępem oSób postronnych; pomieszczeniu oczyszczalni
ściekóW technologicznych, W zamykanym szczelnym pojemniku; W magazynie odpadóW
różnych Wyodrębnione będzie miejsce do przechowywania odpadóW niebezpiecznych
W odpowiednich zamykanych, szczelnych pojemnikach, Wyposażone W §orbent i środki
gaśnicze; magazynie opakowań z tworzyw sztucznych, W kontenerach/big-bagach;
magazynie drewna, W Wydzielonym miejscu W pobliżu hali produkcyjnej, na utwardzonym
podłożu, luzem; magazynie odpadóW komputerowych, I\iliejsca te zabezpieczone będą
przed dostępem osób niepowołanych, Kańa informacyjna przedsięWzięcia Wskazuje na
stosowanie materiałóW i urządzeń Wysokiej jakości - o dłuzszym okresie uzytkowania,
maksymalne Wykorzystanie do pełnego zużycia, dbałość W uż}łkowaniu i postępowanie
Zgodnie Z instrukcjami obsługi, odpady przekazywane będą uplawnionym odbiorcom, co
potwierdzone będzie kańami plzekazania odpadóW. Powinno się W miarę możliwości,
zapobiegać powstawaniu odpadóW iograniczać ich ilośc,
Nie Wy§tępuje kumulacja oddziaływań z Uwagi na brak powiązań z innymi
przedsięWzięciami,

Etap likwidacji inwestycji swoimi uciążliwościami zbIiżony będzie do etapu realizacji; W celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu stosowany będzje sprawny technicznie sprzęt,
prace rozbiórkowe prowadzone będą W porze dziennej, ponadto odpady przekazane
zostaną uprawnionym odbiorcom,

BURMlsTRZ

net hż. JÓzef Xurek
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