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Burmistrz Mszczonowa na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiU informacji o środowisku ije9o ochronie, udziale Społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U- z 2022 l-

poz. 1029), zawiadamia, że W dniu 01 czerwca 2022 r, na Wniosek pełnomocnika Firmy
Panattoni Europe sp, Z o,o,, ul, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Wydana została
decyĄa znak G .6220 .04 .2o2o.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyinego Wraz
z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą,
W tym zespolami parkingów na działkach ewidencyinych nr 61 oraz 203, obręb
zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie";

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że islnieje
możliwośó zapoznania się z .iej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej 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 -,|600.

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW- przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości pzez 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, W sołectwie Zbiroźa oraz W miejscu realizacji inwestycji,

nł lń, Józef Kureh

otżvmuia:

1. Pełnomocnik Firmy Panattoni Europe Sp, z o.o.,
2. ala. J.J,o1.06.2022 r.

Do WyWieszenia na tablicy oqłoszeń (14 dni):,]. Uęąd MiejskiW Mszczonowie -tablica ogłoszeń, BlP,
2, Pełnomocnik Firmy - z prośbą o Wywieszenie W miejscu lealizacji inwestyc]i,
3, sołtys sołectwa Zbiroża - Z prośbą o Wywieszenie W miejscu realiżacji inwestycji,

lV]SzcZonóW, dn. 01.06.2022 l,

oBWlEszczENlE



Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdięciu z tablicy ogłoszeń na|eży odesłać na adres:
Urżąd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gm]nnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszcżonóW

sprawę plowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

(pieczęć Firmy, Urzędu, softysa)

Na podstawie ań. 13 ust, 1 i 2 Rozpożądżenia Pa amentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z 27 kwiehia 201 6 r W §pnwie
óchrcny o§ób fizycżnych Weiązku zpżetwazaniem danych osobowych i w §pEwie swobod nego pżepływu tak]ch danych o€z
Uchyleniadyloktyw95/46ME{Dż,U,UE,L,ż2016rNl119,s,lzeżm,) dalej:,RoDo" infomuję, że]

1 Adń ń]stlatorem Pańsilva danych osobowych jest Gmina MsżczonóW.reprezeńtóWana prżeż BUrmistża Mszeonowa
(adres Plac Piłsudsklego ] 96 320 lMszeonóW e,ń.]: Użad ń ejśk@msżczonow pl. tel konlaktowy +484685828

2 Adm n skator vryznaczył nspektora ochrony Danych z którym ńo9ą śę Pańśhło konlaktować We Wszystkich splawach
dotyeących pzebrażana danyćh osobowych ża poślednichłem €dresu ema]l: ińspektól@ćbi24 p lub plsemne na
adres Admin stralora

3 Pańsbła dćńe osobow€ będa przetvvarzańe w ceU wydania decyżji o środowskowych Uwarunkowańach zgodnie ż

4 podslawa plawna do pu etwau an a dańych osobowych
a) ań6ust 1l cRoDo,
b) Ustawa z dńia 3 paźdżelnka 2008 r o udostępn eń U ńformacji ó środowsku jego ochronie udżiale

społeczeńsbła woóhron e Ślodowiska oraz ocenach óddziaływań a ia Ś.odowsko
c) lożpożądzeneRadyMńśtróW żdna]OWześnia2019r Wsplawe pżedsięWżĘć mogących znaeaco

oddż]atyłVać na środow skó
d) ań 6 Usl, ] lt a RoDo (na podsIawe żqódy)W przypadku danych podanych dobrówó ń e

5 Państwa dane osobowe będą prże§vażane pzez okreś ]0 pe]ńych lat ka endauowych
licżac od 1 slycznia roku ńastępnego po roku. wktóryń nastąpiło 2akońcżenie spraw (1] at).

ńa pódślawe RozpoPądzenia Prezes. R.dy M n strówz dnia l8 stycznia 20]'] rw
sprawe ństrLkc] kancearyjnej jednoltych rzecźowych Wykażów akt oraz nstrukc]iw
sprawe orgańizaci żakresu dzalan a arclr wówzakładowych a bo do mementu

6 Pańshła dane n e będa prżeiważane W sposób zautońalyzóWańy wtym n e będą pod egać proiilowanju
7 Pańshła dane osobóWyćh n e będą pżekazlavańe poza Európe]sk obsżar Gospodarey (obe]mu]ący Ui ę Eulope]ską.

Nofuegię L echlenste n lśańd ę)
8 WżWiążkU ż pźetlvauaniem Panśtwż dany.h osobowych. przysłUglją PaństWU ńastępujące prawa

a) prawo doślęp! do swoch danych oraz otrzyman. ch kopl
b) prawo do śplostóWań a (poprawian a) swoich danyćh ośóbóWych;
c) prawo do ogran @en a pżetwarżania danych osobowychi
d) prawó do ćóinięca żqody W dowolnym momeńcie beż Wpł}ryU ńa żqódność

z prawem pżeh,ażań a klólego dokonano na podstawie zgody pżed jejcófn ecem
e) prawo Wn]esenia skarg do Prezesa UrżędU ochrony Danych osobov!rych (u slawk 2 00 ]93 WaBżawa).

wsytlac] gdy uzna pani/pan Że puetważane danych osobowych nalusza puepsy 09ónego rozpożądzeń a o
ochronie danyćh osóbowych (RoDo)i

9 Podane pĘeż Pańsh,a danych ósobowych Wynikających z ustawy o udostepnEniu iniólmacji o środowsk! ]]eqo
ochlon e. Udza e spole@enstwa W óóhrón e środowska oraż o.enach oddzja]rryan a na środowsko jest óbowąźkóWe
N epżekażan e danych skutkować będzie brakień reż żac] će! ó którym mowa w p!nkce 3

]0 Dane Wniośkódawców żosta ną pu ekazane pód ńióloń Ub orga nóń Uplawn onym na podstaw e prżepisóW p rawa
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MszczonóW, dn. 01.06.2a22 r

DEcYzJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań,71 ust.2 pkt 1, ań,75 ust, 1pkt4, orazań.82 i ań. 85 ust. 1

ustawy z dnia 3 października 2008 f, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz, 1029, dalej ustawą ,,ooś"), a także § 3 Ust. 1 pkt 54, 58
oruz pkt 37 Rozporządzenia Rady l\i]inistróW Z dnia 10 Września
20,19 r, w Sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz, u. z 2019 r., poz. 1839), ozz al1. 104 Ustawy z dnia 14 czefwca 1960 r, Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz, u, z 2021 l., poz- 735, ze zm-),

> po rozpatrzeniu Wniosku pełnomocnika Firmy Panattoni Europe sp- z o,o,, Ul, Plac
Europejski 1, 00-844 Wa§zawa, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie i eksploatacji
zespołu magazynowo-usługowo-produkcyinego Wraz z przestrzeniami
socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, W tym zespołami
parkingóW na działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb zbiroża, gmina
MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie";

> po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu WarunkóW realizacji przedsięWzięcia
z organem Wymienionym W art. 77 ust- 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz ocenach oddzialywania na środowisko (Dz, U,
z2022l,, poz. 1029),

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

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie

i eksploatacii zespołu magazynowo-usłu9owo-produkcyinego Wraz
z pżestrzeniami socralno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, W tym

zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb zbiroża,
gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie".

Planowane pżedsięWzięcie polega na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-
usługowo-produkcyjnego Wraz Z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow.
infrastruktufą, W tym zespołami parkingóW na działkach ewidencyjnych m 61 olaz 203,
obręb zbtoża,gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo. Hale W części
przeznaczonej na magazynowanie Wyposażone będą W System Wysokiego składowania,

]

1, Rodzai i miejsce realizacji przedsięWzięcia:



obsługa za- iWytowarowania odbywać się będzie przy pomocy WóZkóW Widłowych
elektrycznych Wysokiego podnoszenia oraz wózków pomocniczych, Do rozładUnku
samochodóW TlR służyc będą rampy lozładowcze (doki), Wyznaczone części hal zostaną
przeznaczone na chłodnie/mroŹnie do magazynowania produktÓW Wymagających
niższych temperatur magazynowania - np, ańykułóW spożywczych kosmetykóW,
farmaceutykóW, Produkcja, która zostanie uruchomiona W częściach hal to produkcja
polegająca na obróbce materiałóW pod zamóWienia konkretnych klientóW, będą to
elementy metalowe, tworzyw sztucznych Wymagające szlifowania, cięcia - np
komponenty do produkcji samochodóW, bram, konstrukcji metalowych itp, W obiekcie
będą róWnież poddawane obróbce elementy drewniane stanowiące ozdoby świąteczne,
Zabudowa produkcyjna Waz z toważysząCą jej infrastrukturą będzie obejmować obszar
o powierzchni ok, 19,8 ha, Łączna powierzchnia parkingóW wlaz z lowalzyszącą
infrastrukturą Wynosić będzie ok, 3,58 ha,

Bezpośrednie otoczenie terenu przedmiotowej inwestycji stanowią:
> od północy, tereny niezagospodarowane, częściowo pola uplawne,
> od południa - droga krajowa nr 50 (ul, Grójecka), a za nią zakład produkcyjny

betonowych materiałóW budowlanych oraz kopaInia kruszyw naturalnych,
> od zachodu - ul. Św, Anny, a za nią tereny Wykorzystywane ro|niczo oraz

pojedyncza zabudowa zagrodowa,
> od Wschodu - częściowo tereny rolne, częściowo natomiast tereny zadrzewione,

2. lstotne Warunki korzystania ze środowiska W fazie realizacji ieksploatacii lub
użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobóW naturalnych i zabytkóW
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenóW sąsiednich.

Realizacja i eksploatacja przedsięWzięcia powinna odbywac się zgodnie z założeniami
przedstawionymi W raporcie, który opracowany został lipcu 2020 r- przez ,,ECo-
DoRADZTWo.PL', Sp, Z o.o, ul, lv]arszałkowska 'l1'|, 00-102 Warszawa, WW, dokument
Uzupełniony zostałW dniu 17 sierpnia 2021 r,;

warunki realizacji przedsięwzięcia określone przez organy ochrony środowiska, tj. :

Planowane pzedsięwzięcie będzie realizowane ieksploatowane z uwzględnieniem
następujących WarunkóW:
1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań inwestycyjnych, należy dokonaó

oględzin terenu pod kątem Występowania gatunkóW chronionych iich siedlisk oraz
analizy planowanych prac W kontekście przepisóW dotyczących W szczególności
ochrony dziko Występujących zwierząt, analiza Winna być prowadzona róWnież
W kontekście możliwości uzyskania decy4i zezwaląącej na odstępstwa od zakazów
obowiązu.iących W stosunku do WW. formy ochrony przyrody;

2' pżed rczpoczęciem oraz W trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka
konieczność należy umoźliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a W przypadku
braku możliwości Ucieczki (\,vykopy), zwiezęta na|eży przenieść do odpowiednich
siedlisk poza rejon objęty inwestycją;

3) teren inwestycji podczas budowy naleźy Wygrodzić szczelnie W taki sposób, aby
ograniczyć przenikanie zwierząt na teren objęty pracami;

4) zebrany z placu budowy humus naleĄ składowaó w pryzmach zabezpieczonych przed
przesuszeniem iWykorzystać do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych, po
zakończeniu inwestycji;

ż



5) do p|anowanej Zieleni urządzonej zastosować W miarę możliwości rodzime gatunki
roślin, przystosowane do lokalnych uwarunkowań; na projektowanych powierzchniach
biologicznie czynnych promowac roślinność zielną nektarodajną;

6) drzewa i krzewy znajdujące się W obrębie oddziaływania plzeznaczone do adaptacji,
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznięciem przesUszeniem
zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

7) na etapie realizacji prace budowlane, za Wyjątkiem prac Wymagających cjągłości
procesu technologicznego, oraz transpoń materiałóW bUdowlanych prowadzic
Wyłącznie W godzinach od 6,00 do 22,00, natomiast prace budowlane WeWnątrZ hal
mogą byc prowadzone róWnież W nocy;

8) prace budowlane prowadzić W sposób oglanicząący możliwośc Mórnego pylenia,
tj, plac budowy zraszać wodą W dni słoneczne i Wietrzne, przykryWać plandekami
skrzynie ładunkowe §amochodóW transpońujących materiały sypkie oraz osłaniać
przed działaniem Wiatru Składowiska materiałóW zawierających drobne frakcje pyłowe;

9) prace realizacyjne Wykonwać plzy użyciu Sprawnego technicznie sprżętu,
eksploatowanego i konserwowanego W sposób prawidłowy, który zapewni
zabezpieczenie środowiska grUntowo-Wodnego przed Wyciekami ptynóW technicznych
i paliw]

10)W przypadku, gdyby taka konieczności odwodnienia \ł,ykopóW, prace te prowadzic bez
konieczności tMałego obniżania poziomu Wód gruntowych; do minimum ograniczyc
czas odwadniania Wykopu oraz W sposób ograniczający WpłyW W\r,/. prac do
najbliższego otocznia terenu inwestycji, Wody Z odwodnienia po uprzednim
podczysżczenju odprowadzac do zbiornikóW retencyjnych lub Wywozió do oczyszczalni
ścieków;

11)teren przedsięWzięcia Wyposażyć W środki (sorbenty) do neUtralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych; W przypadku ich awaryjnego Wycieku zanieczyszczenie
niezwłocznie usUnąć, a Zużle środki do neutralizacji substancji ropopochodnych
plzekazać uwawnionemu odbiorcy;

12)na etapie realizacji przedsięWzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych
zbiornikóW bezodpłyMowych przewoźnych toalet; WW, zbiorniki systematycznie
opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot,
a ich zawańość Wywozic do oczyszczalni ściekóW;

13)na etapie realizacji i eksploatacji Wodę na potrzeby fUnkcjonowania inwestycji pobierac
z Sieci Wodociągowej i/lub z planowanego ujęcia WłaSnego (studni 9łębinowej),
ujmującego Wodę W ramach stwierdzonych zasobóW eksploatacyjnych, opomiarowac
zużycie Wody;

14)powstające na etapie realizacji przedsięWzięcia odpady jnne niż niebezpieczne
magazynować selekt},\Mnie W Wyznaczonym miejscu, W sposób zabezpieczający plzed
pyleniem, rozwiewaniem odpadóW olaz zanieczyszczeniem środowiska, W tym
gruntowo-Wodnego; WW, odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do
plzelwalzania,

15)odpady niebezpieczne mogące powstać na etapie rea|izacji i eksploatacj'
przedsięWzięcia magazynować (W przypadkU Wystąpienia takiej konieczności)
selektywnie W szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach
(odpornych na działanie substancji zawańych W odpadach) umieszczonych
W Wyznaczonym miejscu oraz W Sposób chroniący WW, odpady przed czynnikami
atmosferycznymi oraz możliwością powstawania WyciekóMściekóW i zanieczyszczenia
środowiska, W tym gruntowo-Wodnego; miejsca magazynowania odpadóW
niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczYć przed dostępem osób nieupoważnionych
i zwierząt; WW, odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;

1o)powstające na etapie eksploatacji przedsięWzięcia odpady inne niż niebezpieczne
magazynować selektywnie W szczelnych pojemnikach, kontenerach lub innych
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opakowaniach (odpolnych na działanie substancji zawartych W odpadach),
umieszczonych W Wyznaczonym miejscu, W sposób chroniący WW. odpady przed
czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstawania WyciekóMściekóW
i zanieczyszczenia środowiska, W tym gruntowo-Wodnego, Ww, odpady przekazywac
uptawnionym odblorcom do plzetwaęania,.

17)na etapie ekspIoatacji inwestycji ścieki blowe odprowadzać do gminnej Sieci
kanaIizacyjnej; W przypadku vyystąpienia braku takiej moźliwości WW, ścieki
odprowadżać do Szczelnych ZbiornikóW bezodpływowych; WW, zbiorniki
systematycżnie opróżniac (nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do
tego celu podmioty, a ich zawańość Wywozić do oczyszczalni ściekóW;

1B)eksploatację przedmiotowej inwestycji prowadzić W sposób Wykluczający możliwośc
powstania ściekóW przemysłowych; jeżeli natomiast pojawi się najemca, którego profil
działalności będzie przewidywał powstawanie tego typu ściekóW, zostanie Uzyskane
Wymagane pozwolenie Wodnoprawne na ich odprowadzanie;

1g)Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenóW Utwardzonych
odprowadzać poprzeż planowańą Siec kanalizacji deszczowej do planowanego
zbiornika retencyjnego; W przypadku przepełnienia WM/. zbiornika, Wody deszczowe
odprowadzać do rowu melioracyjnego (na WarUnkach gestola WW. rowu) i/lub
lozsączać do ziemi i/lub odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej;
zastosowac ulządzenia podczyszczające (separatora substancji ropopochodnych
z osadnikiem) dla WW, Wód z terenóW utwardzonych;

2o)wody ze zbiornika retencyjnego W pierwszej konieczności Wykorzystac do pielęgnacji
terenóW zielonych;

21)system Wodno-ściekowy olaz u.ządzenia podczyszczające regularnie i terminowo
poddawać próbom szczelności ikonseMacjom; Wszelkie Wykryte nieszczelności bądź
awarie niezwłocznie usuwac;

22)na etapie eksploatacji na potrzeby funkcjonowania planowanej hali A W godzinach od
22,00 do 6.00 Wykorzystywać W środowisku zewnętrznym maksymalnie 5 WózkóW
Widłowych;

23)na etapie eksploatacji na potrzeby funkcjonowania planowanej hali B W godzinach od
22,00 do 6,00 Wykorzystywać W środowisku zewnętrznym maksymalnie 3 Wózki
Widłowe;

24)Wszystkie agregaty chłodnicze, za Wyjątkiem maksymalnie 8 agregatóW chłodniczych
naziemnych, Użytkowac Wyłącznie W godzinach od 6.00 do 22,00;

2s)Wszystkie urządzenia chłodnicze użytkować Wyłącznie W godzinach od 6,00 do 22,00;
26)zaopatrzenie W gaz, W przypadku Wystąpienia takiej możliwości, realizować

z zewnętzną sieci gazowniczej, na potrzeby awaryjnego Zasilania gazem oraz na
potrzeby zasilania inwestycji do czasu budowy §ieci gazowej/otrzymania WarunkóW
technicznych plzyłąCza - zostaną zainstalowane zbiorniki naziemne na gaz
LPG/LNG/cNG o łącznej maksymalnej pojemności do 107,2 m3,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
W dokumentacji Wymaganej do Wydania decyzji, o których mowa W ań. 72 ust.
l, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji,
o których mowa W ań. 72 ust, l pkt 1 , 10, 14, 18 i 19|

1) Zabudowa produkcyjna wraz z lowarzyszącą jej infrastrukturą będzie obejmować
obszar o powierzchni ok. 19,8 ha, na którą składać się będzie:

- powierżchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane (hale z tow, inf,, parkingi
z tow. inf.) - ok, 14,9 ha,
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- pozostała powierzchnia pżeznaczona do przekształcenja na potrzeby
przedsięWzięcia - ok. 4,9 ha.

2) Na obecnym etapie inwestycji (uzyskanie decyzji środowiskowej) przewiduje się
realizację dwóch hal:

./ HALA A - o powierzchni ok. 6,0 ha,

./ HALA B - o powierzchni ok. 3,7 ha.

3) Hale W zespole będą .iednokondygnacyjnymi budynkami o konstrukcji z słupóW
żelbetowych, o ścianach zewnętrznych pełnych z pM Warstwowych, ze śWietlikami
W dachu, przylłMe dachami płaskimi, pomalowane W niejaskrawych kolorach,
o minimalnej Wysokości 11,9 m. Ponadto, W obiekcie może zostać Wykonane
przewyższenie technologiczne, o Wysokości do 25 m.

4) oplócz hal na terenie inwestycji znajdować się będą: Wańownie, pompownia ppoż.
Wraz ze zbiornikiem Wody, pow. utwardzone, place manewrowe oraz parkingi idoki
W ilości:

> maksymalnie 345 sź. mie.isc postojowych dla pojazdóW osobowych;

> maksymalnie 195 szt, miejsc postojowych dla pojazdóW ciężalowych
W dokach.

5)lnwestycja będzie realizowana elapami, Zespół magazynowo-usługowo-
produkcyjny, składający się z dwóch hal będzie realizowany W odrębnych etapach -
budowa hal W innym czasie i fazach - budowa hal modułami; plzy czym kaźdy etap
i taza zawielać będzie Wszystkie elementy niezbędne do samodzielnego
funkcjonowania obiektu.

6) w razie konieczności posadowienie zbiorników na gaz LPG/LNG/CNG o łącznej
maksyma|nej pojemności do 107,2 m3 :

7) zaprojektowanie szczelnych posadzek W planowanych obiektach magazynowych;

8) zaprojektowanie zbiornika retencyjnego na Wody opadowe i roźopowe
o pojemności wynoszącej minimum 2000 m3 ;

9) W przypadku Wystąpienia takiej konieczności zaprojektowanie szczelnych
zbiornikóW bezodpływowych na ścieki bytowe;

10) zaprojektowanie ujęcia Wlasnego (studni głębinowej) o Wydajności eksploatacyjnej
do 10 m3 /h.

11)zaprojektowanie infrastruktury technicznej - budowa sieci oraz przyłączy -
Wodociągowych, gazowych, kana|izaĄi deszczowej, energii elektrycznej , ppoż, olaz
szczelnych zbiornikóW na ścieki;

12)Zaprojektowanie separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym
osadnikiem lub osadnika, W celu podczyszczania Wód opadowych z terenóW
utwardzonych (dróg, parkingóW, dokóW, placóW);

13)zainStalowac na potrzeby funkcjonowania planowanej hali A maksymalnie:
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- 54 Wentylatory dachowe Wyciągowe o poziomie mocy akustycznej nie Większym
niż 70 dB każdy;

- 18 WentylatoróW dachowych Wyciągowych EX o poziomie mocy akustycznej nie
Większym niż 75 dB każdy;

- 28 agregatóW chłodniczych o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 75 dB
każdy]

- 28 ulządzenia wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 60 dB
każde:

5 agregatóW chłodniczych naziemnych o poziomie mocy akustycznej nie
Większym niż 90 dB kaźdy;

- 5 pomp o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 50 dB każda;

- 24 Wentylatory dachowe Wyciągowe o poziomie mocy akustycznej nie Większym
niż74 dB każdy:

- 18 użądzeń chłodniczych o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 75 dB
każde;

- 18 centrali Wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 72 dB
każda;

14)zainstalować na potrzeby funkcjonowania planowanej hali B maksymalnie;

- 32 Wentylatory dachowe Wyciągowe o poziomie mocy akustycznej nie Większym
niż70 dB każdy|

- 15 WentylatoróW dachowych Wyciągowych EX o poziomie mocy akustyczne.i nie
Większym niż 75 dB każdy;

20 agregatóW chłodniczych o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 75 dB
każdy:

20 urządzenia Wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 60 dB
każde:

- 3 agregaty chłodnicze naziemne o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż
90 dB każdy;

- 3 pompy o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 50 dB kaźda;

- 20 WentylatoróW dachowych Wyciągowych o poziomie mocy akustycznej nie
Większym niż74 dB każdy:

- 15 urządzeń chłodniczych o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 75 dB
każde;

- 15 centrali Wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej nie Większym niż 72 dB
każda;

15)W przypadku zainstalowania urządzeń Wymienionych W pkt 6 i 7 o v,tyższym
poziomie mocy akustycznej, należy Wyposażyć je W tłumiki, podstawy tłumiące,
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obudowy lub panele dźWiękoizolacyjne ograniczające poziom mocy akustycznej
każdego z nich do Wskazanych Wyżej Wańości;

1 o)zaprojeKowanie naziemnych miejsc parkingowych dla samochodóW osobowych
W licubie do 345 oraz miejsc postojowymi W dokach dla samochodóW
dostawczych/cięźarowych typu VAN oraz TlR W liczbie do 195;

17) zaprojektowanie, na potrzeby ogrzewania haliA maksymalnie:

- 6 kotłóW gazowych o mocy maksymalnej do 90 kW każdy, z odprowadzeniem
zanieczyszczeń 6 emitorami pionowymi, zadaszonymi o minimalne.i Wysokości 12,9
m;

- 108 użądzeń grzewczych, o mocy maksymalnej do 50 kW każde,
z odprowadzeniem zaaieczyszczeń'l08 emitorami pionowymi, zadaszonymi
o minimalne.i Wysokości 12,9 m;

18) Zaprojektowanie, na potrzeby ogrzewania hali B maksymalnie:

- 5 kotlóW gazowych o mocy maksymalnej do 90 kW każdy, z odprowadzeniem
zanieczyszczeń 5 emitorami pionowymi, zadaszonymi o minimalnej Wysokości
,l2,9 m;

68 ulządzeń glzewczych, o mocy maksymalnej do 50 kW każde,
z odprowadzeniem zanieczyszczeń 68 emitorami pionowymi, zadaszonymi
o minimalnei Wysokości 12,9 m;

19) posadowienie 2 sż. zbiornikóW na glikol o pojemności do 10000 lkażdy;

20)w ruzie konieczności posadowienie zbiornikóW na gaz LPG/LNG/CNG o Ęcznej
maksymalnej pojemności do ,l07,2 m3 ;

21)na etapie realizacji, teren budowy Wygrodzió ogrodzeniem pełnym o Wysokości 2,0 -
2,5 m:

22)podczas budowy stosowaó sprawny technicznie sprzęt i użądzenia budowlane.

23)zap|ecze budowy, a W szczególności miejsca postoju pojazdóW i maszyn, wskazaó
na utwardzonym terenie, zabezpieczającym pżed przedostaniem się ewentualnych
zanieczyszczeń do gruntu i Wód;

24)teren inwestycji Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie
ewentualnych WyciekóW paliW;

25)W sytuac.iach awaryjnych, takich jak np, Wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe
działania W celu usunięcia awalii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt należy pżekazać podmiotom uprawnionym do jego
reku ltywacji;

26)na etapie realizacji przedsięWzięcia Wodę na potrzeby budowlane oraz na cele
bytowe dostarczyć beczkowozami ewentualnie pobierać z sieci Wodociągowej lub
z Własnego ujęcia Wód podziemnych;

27)na etapie realizaąi niezanieczyszczone Wody opadowe i roźopowe z terenu
zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie WW, Wód do odbiornikóW
prowadzić W sposób nie powodujący zalewania terenóW sąsiednich oraz nie
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zmieniając stanu Wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natęźenia odpływu WW,
Wód znajdujących się na gruncie;

28)na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzaó do pżewoźnych toalet, nie dopuścić
do ich przepełnienia;

29)W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia WykopóW, prace
odwodnieniowe prowadzić bez konieczność itMał-.go obniżania pozjomu Wód
gruntowych; ograniczyć czas odwadniania Wykopu do minimum, ograniczyć WpłyW
WW. prac do terenu działki inwestycyjnej; Wodę z odwodnienia zagospodarować
zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia Wodnoprawnego,
jeśli jest prawem wymagane;

3o)roboty ziemne prowadzić W sposób nie naruszający stosunkóW gruntowo-Wodnych,
a W szczegó]ności ograniczający ingerencje W Wa§twy Wodonośne;

31)zdjętą Wierzchnią Warstwę ziemi (odkład) składowaó poza obszarami, na których
znajdują się ciekiWodne, poza terenem zagrożonym powodzią;

32)na etapie eksploatacji Wodę na potrzeby bytowe pobierać z sieci Wodociągowej,
ewentualnie z Własnego ujęcia;

33)na etapie eksptoatacji Wody opadowe i roztopowe z terenóW utwardzonych, na
Kórych mogą Występować zanieczyszczenia, po podczyszczeniu W separatoże
substancji ropopochodnych odprowadzać do zbiornika retencyjnego; odprowadzanie
wvr. wód do odbiornikóW prowadzić W sposób nie powodujący zalewania terenóW
sąsiednich oraz nie zmieniĄąc stanu Wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku
i natężenia odpływu WW. Wód, ewentualnie odprowadzać do kanalizacji deszczowej;

34)na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiornikóW
bezodpływowych, zbiorniki opróżniane będą pżez uprawnione podmioty;

35)odpady magazynować W sposób selektywny, a następnie sukcesywnie pżekazwaó
do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia W zakresie
gospodarowania odpadami;

36)prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem
robót, W sposób zorganizowany;

37)Wykonywanie robót budow|anych pzez
pracownikóW;

uprawnionych i Wykwalifikowanych

38)kolorystyka zgodna ze standardami kolorystycznymi pżyjętymi W znakach firmowych
lnwestora;

3g)obszar inwestycji powinien być oświetlony, ogrodzony izabezpieczony przed
dostępem osób postronnych oraz zwierząt;

4o)Wykonania Wentylacji W pomieszczeniach pżeznaczonych na pobyt i prace ludżi,

41)nie powodowanie zakłóceń stosunkóW wodnych na terenie realizowanej inwestycji
i gruntach plzyległych;

4, Wymogi W zakresie przeciwdziałania skutkom
w odniesieniu do przedsięWzięć zaliczanych do

przemysłowych,
stwarzających

l]

awarii
zakładóW



zagrożenie Wystąpienia poważnych awarii W rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r: - Prawo ochrony środowiska.

określenie ,,Poważne awarie" Wprowadzone zostało Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony Srodowiska, zgodnie z ań,3 pkt 23, plzez poważną awarię rozumie się
zdalzenie, W szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe W trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transpońu, W których Występuje jedna lub Więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia
źycia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego Zaglożenia z opóZnieniem,
Biorąc pod UWagę zakres prowadzonej działalności oraz kr}łeria określone
W Rozporządzeniu i,4inistra 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 duźym ryzyku Wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (DZ. u. 2016 nr 0 poz, 138 z dnia 2016.02.17), Planowana inwestycja nie
zalicza się do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym lyzyku Wystąpienia
powaźnej awarii przemysłowej, Nadzwyczajne zaglożenia obejmują awarie, katastrofy,
klęski ź}"vviołowe, których czas i miejsce Wystąpienia trudno jednoznacznie określić
z Wyprzedzeniem, a które mogą mieć bezpośrednie lub pośrednie katastroficzne skutki dla
ludzi iśrodowiska,

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

Planowane przedsięWzięcie zostanie W całości zrealizowane na teMorium
Rzeczypospolitej Polskiej W znacznej odległości od jej granic, Lokalizacja przedsięWzięcia
Wyklucza możliwość oddziavwania na obszary połozone poza granicami kraju, zaróWno
na etapie realizacji jak ieksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, Z uwagi na powyższe, nie
określa się WymogóW W zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
(w przypadku, o_którym mowa W ań, 135 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 200,1 r,
Prawo ochrony srodowiska - Dz, u. z 2021 l,, poz- 1973, ze zm.|.

Dla planowanego przedsięWzięcia nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego
użlkowania W rozumieniu przepisóW ustawy Prawo ochrony środowiska, poniewaz
Z przeprowadzonej analizy Wynika, że uciążliwości związane z eksploatacją obiektu
obejmą teren bezpośrednio pzeznaczony pod planowane pzedsięWzięcie oraz jego
najbliźSze otoczenie W granicach Własności lnwestora,

7. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności
przeprowadzenia oceny oddzialwania na środowisko w ramach postępowania
W sprawie wydania decyzji o której mowa w ań. 72 ust. 1 ustawy ooś-

UzAsADNlENlE

Pełnomocnik Firmy Panattoni Europe sp, z o,o,, ul, Plac Europejski 1,00844
Warszawa, złożyla w dniu 10 stycznia 2020 r, Wniosek Z dnia 09 stycznia 2o2o r-

(uzupełniony W dniu 05 lutego 2020 l-) wraz z załącznikami, W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie
i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wGZ Z plzestzeniami
socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, W tym zespołami parkingóW na
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działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, oblęb zbtoża, gmina MszczonóW, powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie".

Rodzaj, parametry techniczne o.az zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W § 3 Ust. 1 pkt 37, pkt 54, oraz pkt 58 Rozporządzenia Rady MinistróW
z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących Znacząco oddziaływac na
środowisko (Dz. U. Z2019 r,, poz. 1839), tj,:

'instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktóW naftowych,
c) substancji lub mieszanin, W rozumieniu odpowiednio ań. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr
190712006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazóW łatwopalnych, e) kopalnych
surowcóW energetycznych innych niż Wymienione W lit, a-d inne niż Wymienione W § 2
ust. 1 pkt 22, z wylączeniem instalacji do magazynowania paliw Wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikóW na gaz płynny o łącznej pojemności nie
Większej niż 10 m3 oraz zbiornikóW na olej o łącznej pojemności nie Większej niż 3 m3,
a lakże niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stalych SuroWcóW
energetycznych,",
oraz ,,zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wlaz z towalzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
W ań, 6 Ust, 1 pkt 1*5,8 i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, lub
W otulinach form ochrony prżyrody, o których mowa W ań, 6 Ust, 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niź Wymienione W lit, a";
i 'garaże, 

parkingi samochodowe lub zespoły parkingóW, W tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsięWzięc, o których mowa W pkt 52, 54-57 i 59,
wlaz ztowalzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni Użytkowej nie mniejszej niż: a) 0,2 ha
na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 Ust, 1 pkt 1-5,
8 i 9 UStaWy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, lub W otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa W ań.6 ust, 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 0,5 ha na obszarach innych
niż Wymienione W lit, a; garaże, parkingi samochodowe lub żespoly parkingóW, W tym na
potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięWzięc, o których mowa
w pkl 52, 54-57 i 59, WraZ z towalzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie
mnieiszei niz: a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
W ań.6 ust. 1 pkt 1-5,8 i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przylody, lub
W otulinach form ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust, 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 0,5 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a;",

Planowane przedsięWzięcie będzie realjzowane na działkach o nr eW, 61 oraz 203,
obręb Z6iroża, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie. Dla
omawianego areału brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jednak zgodnie ze studiUm uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania przestrzennego
Gminy l\y'szczonóW Znajduje się W strefie G3 - obszary rozwojU Wielofunkcyjnego
W kierunku aktwności funkcji gospodarczych z możliwością zachowania istniejącej
zabudo\Ąy mieszkaniowej ibudowy nowej W obszarze chronionego krajobrazu,

Najbliższe tereny akustyczne chronione, na których obowiązuje miejscowym plan
zagospodarowania pźestrzennego Gminy l\y'szczonóW, znajdują się W odległości ok, 20 m
na południe od terenu planowanej inwestycji i są oznaczone jako ,,9 N4N, U - tereny
Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej", Dopuszczalne poziomy hałasu dla
tego terenu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska W sprawie dopuszczalnych
poziomóW hałasu W środowisku Wynoszą jak dla terenóW zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, t], 55 dB(A) pora dnia oraz 45 dB(A) pora nocy.
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Najbliźsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się na terenie nie objętym MPZP, na
zachód oraz północ od terenu planowanej inwestycji - na działkach nr eW, 3412 oraz47l10
zloka|izowana jest zabudowa zagrodowa, Dopuszczalne poziomy hałasu dla tego terenu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Srodowiska W sprawie dopuszczalnych poziomóW
hałasu W środowisku Wynoszą jak dla terenóW zabudowy zagrodowej, tj, 55 dB(A) pora
dnia oraz 45 dB(A) pora nocy,

Na podstawie przeprowadzonej analizy propagacji hałasu, dla terenóW dla których
określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu W środowisku dotrzymane będą
Standardy określone w rczporządzeniu Ni]inistra srodowiska z dnia 14 czelwca 2007 r,

W §prawie dopuszczalnych poziomóW hałasu W środowisku (Dz- U- z2o14 r-, poz- 1,12)-

Działając zgodnie z ad,.64 ust. 1pkt 1,2 i4 ustawy Z dnia 3 paźdzjernika
2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U- z 2022 l_,

poz, 1029), Burmistrz Mszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww, przedsięwzięcia
na środowisko i W przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu
rapońu o jego oddziaływaniu na środowisko_ Regionalny Dyrektor ochrony Srodowlska
W Warszawie Wyraził opinię * pismo znak: wooŚ-1_422o _22o _2020 _AGo _2 z dnia 03
marca 2021 l_, że d|a realizacji WW, przedsięWzięcia istnieje konieczność
przep.owadzenia oceny oddziaływania na środowisko, PańStWoWy Powiatowy lnspektor
Sanitarny W Zyraldowie Wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
nakładac obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - opinia
sanitarna nr ZNs.471.1,12.2020.42 z dnia 28 lutego 2020 r, Dyrektor zaządu z|ewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania WW, przedsięWzięcia na środowisko iWskazał na
koniecznośc uwzględnienia W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach okreśIonych
WarunkóW iWymagań _ opinia znak: WA.ZZŚ.5,435.1,15 5_2020.KP z dnia 31 marca
2o2D r- Mąąc na uwadze WW. opinie oraz po przeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej
Uwarunkowania pźedstawione W ań, 63 ust, 1 ustawy'ooś" - analizy dostarczonych Wraz
Z Wnioskiem materiałóW, BUrmistrz Mszczonowa postanowił nałożyc obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięWzięcia na środowisko - postanowienie
znak. G.622o.4.Z12D.JJ z dnia20 mąa2020..
Po złożeniu dniu 08 lipca 2o2o r- plzez pełnomocnika lnwestora, rapońU ooś, Burmistrz
l\łszczonowa, działając zgodnie z ai- 77 usl- 1 pkt 1, 2 i 4 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 2022 l.,
poz. 1029), Wystąpił do organóW ochrony środowiska W sprawie Wydania opinii
i. uzgodnienia WarunkóW realizacji planowanej inwestycji, Regionalny Dyrektor ochrony
Srodowiska W Warszawie uzgodnił realizację przedsięWzięcia i określił jego Walunki -
postanowienie znak: wooŚ-|_42211732021A3o2 z dnia 08 Września 2021 r. Na
Wniosek pełnomocnika Panattoni Europe Sp, z o, o,, Regionalny Dyrektor ochrony
srodowiska W Warszawie, postanowieniem znak: Woos-|,4221j73202oAco/ z dnia
20 kwietnia 2022 r, postanowił sprostować oczywiste omyłki W swoim postanowieniu
uzgadniającym Warunki rca|izaąi WW. przedsięWzięcia znak: WooŚ-
1.4221j732o21Aco2 z dnia 08 Września 2021 r_ w pkt, ll, 7 i pkt l1,8 oraz odmóWił
sprostowania omyłek W punktach 1,7),. 1,9), 1,19), 1,27) sentencji WW, postanowienia,
Ponadjo Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska W Warszawie, postanowieniem znak:
woos-|-4221-173-2020,AGo,5 z dnia 20 kwietnia 2022 l. sprostował z urzędu oczywistą
pomyłkę W swoim postanowieniu uzgadniającym Warunki realizacji W\,,r', przedsięWzięcia
znak: Woos-1,4221 173-2021,Aco,2 z dnia 08 Września 2021 r, W pkt, l, 9),
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor zarząd zlewni W Łowiczu,
postanowieniem znak: WA, RZS,4360,1,475,2020,1\łS z dnia 22 wlześnia 2020 l. uzgodnił
realizację planowanego przedsięWzięcia i określił jego Warunki, Państwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny W Zyrardowie poinformował tut- organ, że W dniu 28 lutego 2020 r,

Wydał opinię sanitarną znak: zNs.471.'1.12.2020.42, sfulieldzającą, że dla przedmiotowej
inwestycji nie ma potrzeby nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny pismem z dnia 03 sierpnia
2o2o l- znak: zNs-476.18.2020.105 poinformował tut, organ, że nie zaopiniuje
WnioSkowanego zamierzenia z powodu braku podstaw do Wydania opinii,
Warunki realizacji planowanego przedsięWzięcia, określone przez organy ochrony
środowiSka zostały zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji,

W trakcie planowania WW. przedsięWzięcia rozpatryWano Warianty przedsięWzięcia, które
Wymagają przeanalizowania. W związku z tym, przy]ęto następujące rozwiązania
rozpatryWanej inwestycji:
. Wariant 'zerowy" - opis pżewidywanych skutkóW dla środowiska w przypadku
niepodejmowania pżedsięWzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz
Wiedzę naukową;

. racjonalny Wariant alternatywny - polegający na podjęciu przedsięWzięcia, czyli
Wybudowaniu obiektu z plzeznaczeniem na działalność magazynowo-Usługowo-
produkcyjną, wlaz z plzestrzeniami socjalno-administracyjnymi, z otwartą rampą -
koncepcja wialy, oaz infrastrukturą W tym zespołami parkingóW, z Wybetonowanymi
/Wyasfaltowanymi ciągami komunikacyjnymi:

. Wariant proponowany plzez Wnioskodawcę - polegający na podjęciu przedsięWzięcia,
czyli Wybudowaniu obiektu z pżeznaczenlem na działalność magazynowo-usługowo-
produkcyjną, składóW, magazynów wlaz z przestrzeniami Socjalno-administracyjnymi
Z systemem dokóW załadowczych, oraz infrastrukturą W tym zespołami parkingóW oraz
infrastrukturą W tym zespołami parkingóW, Wykonaniem ciągóW komunikacyjnych z kostki
brukowej,

. racjonalny Wariant najkozystniejszy dla środowiska - polegający na podjęciu
przedsięWzięcia polegający na podjęciU przedsięWzięcia, czyli Wybudowaniu obiektu
z plzeznaczeniem na działalnośc magazynowo-usługowo-produkcyjną, składóW,
magazynóW Waz z pżestrzeniami socjalno-administracyjnymi z Systemem dokóW
załadowczych, oraz infrastrukturą W tym zespołami parkingóW oraz infrastrukturą W tym
Zespołami parkingóW, Wykonaniem ciągóW komUnikacyjnych z kostki brukowej,
z rca|izaąąhali mniejszą niż 50 % niż przewiduje Wariant inwestorski,

Przewidywane oddziaływanie planowanej inwestycji to głóWnie emisja hałasu, gazóW
i pyłóW do powietza, a także Wytwarzanie ściekóW bytowych.
Wariant środowiskowy jest identyczny jak Wariant inwestorki a Więc kwestie:
1, szczelnych ramp rozładowczych,
2, Nawierzchni ciągóW komunikacyjnych i utwardzeń W postaci kostki brukowej,
3, Nasadzeń zieleni,
Powiela się - powyższe kwestie zostały opisane W Wariancie inwestorskim, W Wariancie
środowiskowych są one takie same. Różnica polega na Wielkości projeklowanych do
Wykonania hal. Waiant środowiskowy zakłada Wybudowanie hal o powierzchni 50 %
mniejszej niż Wariant inwestorski. Takie przedsięWzięcie spowoduje, że .ealizacja

inwestycji nie będzie rentowna a jej rcalizaąa z pżyczyn ekonomicznych nie będzie
możliwa do Wykonania.
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Uzasadnienie Wyboru Wariantu jnwestorskiego - uciążliwość dla środowiska racjonalne9o
Wariantu altelnatywnego byłaby Większa od Wariantu proponowanego przez
Wnioskodawcę, W głóWnej mierze ze Względu na emisję zanieczyszczeń do powietza oraz
emisję hałasu, przyspieszony odpływ Wód z terenu inwestycji,
Wariant proponowany przez Wnioskodawcę zakłada mniejSzą emisję hałasu, która
zostanie ograniczona do minimum w związku z zastosowaniem szczelnych ramp do
rozładunku i załadunku towaru,
W związku z .ea|izaąą przedsięWzięcia nie przewiduje Się Wystąpienia znaczących
Zagrożeń. oddziaływanie planowanej inwestycji będzie tylko lokalne - analiza emisji
hałasu i Zanieczyszczeń zoslala opisana W raporcie ooś oraz przestawiona W postaci
obliczeń i WykresóW, Przeprowadzone ana|izy wykazaĘ, że nie dojdzie do przekroczenia
standardóW jakości środoWiska,
Wnioskowana inwestycja Została zaprojektowana W taki sposób, aby miała minimalny
wpĘw na środowisko, Dodatkowo, ze WzględóW ekonomiczno-Społecznych, uruchomienie
planowanej produkcji przyczyni się W dalszej perspektyvvie czaSowej do stworzenia
miejsca pracy i pozwoli na Wykorzystanie zasobóW posiadanych plzez lnwestora.
Przewidywane oddziaływanie WariantóW inwestycji na środowisko W przypadku
Wy§tąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej ibudowlanej na klimat,
W tym emisji gazóW cieplarnianych ZaróWno W racjonalnym Wariancie alternatywnym,
Wariancie inwestorskim jak i środowiskowym są identyczne i nie Wpływają na Wybór
WariantU,
Ze WZględóW ekonomicznych, lnwestor planuje zrealizować Wariant inwestorski. zaznacza
się lóWnież, że Wariant inwestorski zakłada rca|izaąę działań mających na celu
zwiększenie bioróżnorodności terenu oraz działań mających na celu zminimalizowanie
Wpływu planowanej inwestycji na środowisko (np, nowe nasadzenia zieleni, adaptacja
części istniejącego drzewostanu, łąki kwietniej, łąki krajobrazowej itp,),

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięWzięcia Wystąpi emisja substancji do
powielrza oraz hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środkóW
transpońu. Uciążliwości zwiąZane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe
i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, W celu zminimalizowan]a WW, emisji
W sentencji niniejszej decyzji Wprowadzono odpowiednie Warunki. W czasie eksploatacji
przedmiotowego przedsięWzięcia głóWnymi źródłami emisji hałasu będzie system
Wentylacji obiektóW oraz środki transpońu poruszające Się po terenie inwestycji.
Przeprowadzona W raporcie ooś analiza oddzjaŁywania w zakresie emisji hałasu Wykazała,
że przy zaęhowaniu WarunkóW określonych W sentencji niniejszej decyzji, eksploatacja
planowanego przedsięWzięcia nie spowoduje. przekroczeń dopuszczalnych poziomóW
hałasu na terenach chronionych akustycznie. Zródłami emisji substancji do powietrza na
etapie eksploatacji planowanego przedsięWzięcia będą głóWnie; praca kotłóW gazowych
i urządzeń grzewczych, funkcjonowanie przestrzeni ładowania akumulatoróW WózkóW
Widłowych, oraz pąazdy mechaniczne poruszające się W obrębie terenu inwestycyjnego,
Przeprowadzona W rapolcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji W powietrzu

Wkazała, że przy zachowaniu WarunkóW określonych W sentencji niniejszej decyzji,
dopuszczalne poziomy substancji W powietrzu zostaną dotrzymane,
Z przedlożoną dokumentacji Wynika, iź planowana inwestycja nie będzie powodowała
istotnego oddziaływania na klimat, W sentencji niniejszej decyzji Wskazano sposób
postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji planowanej inwestycji, mający
na celu zabezpieczenie środowiska przed oddział}ryVaniem związanym
Z magazynowaniem odpadóW, Z rapońU ooś Wynika, że nie przewiduje się Wytwarzania
odpadóW niebezpiecznych na etapie realizacji inwestycji, W sentencji niniejszej decyzji
Wprowadzono Warunki mające na celu zabezpieczenie środowiska wzed
zanieczyszczeniem olaz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi W Związku
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z magazynowaniem odpadóW na etapie eksploatacji inwestycji, Z rapońU ooś Wynika, że
Wytwarzane W trakcie funkcjonowania inwestycji odpady (W tym niebezpieczne) związane
z: usługami, konserwacją instalacji, ulządzeń bądż Sprzętu (np, odpady
z czyszczenialkonserwacji separatora substancji ropopochodnych) nie będą
magazynowane na terenie przedmiotowej inwestycji, a zostaną od lazu
odebrane/Wyvviezione pżez wyspecjalizowane firmy po Wykonaniu WW, usług/prac
i zagospodarowane zgodnle z obowią/Ujacymi przepisami prawa,

zgodnie z zapisami ań. 3 ust- 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2D12 r, o odpadach
,,,,,WńWórcą odpadóW powstających W Wyniku śWiadczenia usług W zakresie budowy,
rozbiórki, remontu obiektóW, czyszczenia zbiornikóW lub urządzeń oraz Sprzątania,
konserwacji i napraw będzie podmiot, który śWiadczy usługę, chyba że umowa
o śWiadczenie usługi stanowi inaczej", W związku z powyzszym na WW.

Wytwórcy/podmiocie ciążyć będzie obowiązek dalszego zagospodarowania powyźszych
odpadóW Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, W celu ochrony środowiska
gruntowo-Wodnego na etapie realizacji ieksploatacji przedmiotowej inwestycji, W sentencji
niniejszej decyzji wprowadzono WarUnki dotyczące źródła poboru Wody oraz ograniczenia
ilości jej zużycia, a takźe sposobu zagospodarowania ściekóW oraz Wód opadowych
i roztopowych, W tym m,in,: odprowadzanie ściekóW b}4owych do szczelnych ZbiornikóW
bezodpływowych, a także zagospodarowanie \,.1|,/. Wód opadowych i roztopowych,
Przeprowadzona W raporcie ooś analiza oddziaływania W zakresie gospodarki Wodno-
ściekowej i ochrony Wód Wykazała, że wzy zachowaniU WarunkóW określonych W sentencji
ninieiszej decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego
Wpływu na środowisko gruntowo-Wodne oraz na Wody powierzchniowe i podziemne,

Planowana inwestycja ZlokaliZoWana będzie W Bolimowsko-Radziejowickim z doliną
środkowej Rawki obszarze chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującymi
przepisami są Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r,

W sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną śIodkowej RaWki obszarU chronionego
Krajobrazu (Dz, Urz, Woj, MaZ, z 2006 r. Nr 178, poż, 6936, ze zm,) oraz Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. u, z 2021 r, poz, 1098, zwana dalej ,,ustawą
o ochronie przyrody").

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest Dąbrowa
Radziejowska PLH140003 - obszar oddalony o ok, 7,6 km W kierunku północno-
zachodnim od granic inwestycji, obszar inwestycji znajduje się poza Szlakami migracji
zwierząt. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie W granicach Bolimowsko-
Radziejowickiego z Doliną Srodkowej RaWki obszaru chronionego Krajobrazu, dla
którego obowiąZuje Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia
2006L W sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z Doliną srodkowej Rawki obszaru
chronionego Krajobrazu (Dz, Urz, Woj, Maz, N|l78, poz. 6936 z póż.zm.).Iefen
inwestycji stanowi potencjalne miejsce Występowania gatunkóW Zwierząt
i roślin, W tym gatunkóW objętych ochroną, Zaplanowane W ramach inwestycji prace mogą
prowadzió do naluszenia przepisóW dotyczących gatunkóW podIegających ochronie-
zgodnie z ustawą o ochronie plzy.ody oEZ rozporządzeniem l\,4inistra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r, W sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U, poz, 2183, ze zm.),
W stosunkU do dziko Występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg
zakazóW. Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska W Warszawie lub Generalny Dyrektor
ochrony Środowiska mogą Wydać decyzję zezwa|ającą na czynności podlegające
zakazom, w trybie i na zasadach określonych WW. ustawą, W przypadku gatunkóW

obiętych ochroną ścisłą, gatunkóW ptakóW oraz gatunkóW Wymienionych W załączniku lV
dyrektywy Rady 92l43lEWG z dnia 21 maja 1992 r. W sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikią fauny i flory muszą być spełnione konieczne Wymogi
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nadrzędnego interesu publicznego, W tym Wymogi o charakterze społecznym lub
gospodarczym lub Wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaazeniu
dIa środowiSka, Wnikliwa analiza możliwości realizacji pIanowanych działań W kontekście
przepisóW dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji Ieży W gestii
lnwestora, Jednocześnie informuje się, że Zgodnie Z aft. 131 pkt 14 Ustawy o ochronie
przylody, kto bez zezwolenia lub Wbrew jego Warunkom narusza zakazy W stosunku do
roślin, zwierząt lub grzybóW objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub
grzywnv. W celu ograniczenia śmieńelności zwierząt mogących Występować na terenie
inwestycji, nakazano Umożliwic zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a W razie
konieczności ich przeniesienie W dogodne Siedliska,

Wygrodzenie obszaru budowy na etapie realizacji inwestycji, ma na celU zminimalizowanie
uwięzienia W Wykopach drobnych Zwierząt oraz uniemożliwienie Wkraczania ich na teren
przedsięWzięcia, co mogłoby prowadZic do możliwego uśmiercania zwierząt. Humus, jako
najcenniejsza WarStWa gleby podlega ochronie i ponownemu Wykorzystaniu do
zagospodarowania terenu, Humus jest jednoczenie bankiem nasion roślin lokalnych, co
pozwoli na przyspieszenie procesu odbUdowy biologicznej terenu, Wprowadzenie
roślinności nektarodajnej na terenie projektowanej Zieleni komponowanej zapewni bazę
pokarmową dla licznych gatunkóW owadóW, Prżeznaczone do zachowania drzewa,
znajdujące się W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, na etapie realizacji inwestycji
narażone będą na Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, czy też na przesuszenie, lch
zabezpieczenie, W tym stosowanie Właściwych metod usuwania drzew sąSiadujących
(przewidzianych ewentualnie do usunięcia), Wykluczy możliwośc uszkodzenia drzew
przewidzianych do adaptacji.

ze wzg|ędu na charakter planowanego przedsięWzięcia, a także jego lokalizację, nje
Stwierdzono możliwości Wystąpienia tranSgranicznego oddziaływania.
zgodnie z plzedłożoną dokumentacją na terenie przedsięWzięcia i W jego otoczeniu nie
Występują zabytki chronione na podstawie przepisóW o ochronie zablkóW i opiece nad
zabytkami,

Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane jest W dorzeczu Wisly W obszarze
jednolitych części Wód powierzchniowych PLRw20oo17272763'1 Pisia Gągolina od źródeł
do okrzeszy z oklzeszą. Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy z Okrzeszą
stan ogólny określono jako zły, a osiągniecie celóW środowiskowych uznano za
zagrożone- Dla przedmiotowej JcW Wyznaczono delogacje na podstawie ań, 4 ust, 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60łVE, którą uzasadnia się bfakiem
możliwości technicznych. W zlewni JCWP Występuje presja komunalna, 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 taże okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry stan
będzie mógł byc osiągnięty do loku 2021_
Nie przewiduje się bezpośredniego Wpływu przedsięWZięcia na stan jakościowy i ilościowy
Wód powierzchniowych lud podziemnych,
zarząd zlewni W Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich
poinformował organ prowadzący niniejsze postepowanie, iż Uznać na|eży, że powyższe
rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko Wodne przed emisją substancji
ropopochodnych do Wód podziemnych, Teren realizacji przedsięWzięcia Zlokalizowany
jest W granicy jednolitej części Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065,
której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągniecie celóW
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środowlskowch użnano za niezagrożDne, \Nyże) lrskazana Jc\NPd nie uzyska\a
odstępstw dla osiągnięcia celóW środowiskowych.
ze wzg|ędu na ska|ę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięWzięcia stwierdzono, źe
planowane zamielzenie inwestycyjne nie będzie stwalzać zagrożeń dla osiągnięcia celóW
środowiskowych jednolitych części Wód, W tym będzie odbywało Się W Sposób
zapewniający nienaruszalność przepisóW plawnych dotyczących ochrony Wód,
określonych W Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń WarunkóW korzystania z Wód rejonu
Wodnego Środkowej Wisly (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego za|ządu
Gospodarki Wodnej W Warszawie - DZ, U, Województwa Mazowieckiego poz- 3449
z póżn- zm.).
Planowana inwestycja |eży poza obszarami Wbrzeży i obszarami morskimi oraz poza
obszarami górskimi i leśnym,

Wykonując procedury formalnoprawne dotyczące planowanej inwestycji,
zawiadomiono Strony postępowania o Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie
i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego Wraz z przestrzeniami
socjalno-administracyjnymi, oraz tow, infrastlukturą, W tym zespołami parkingóW na
działkach ewidencyjnych nr 61 olaz 203, obręb Zbiroża, gmina lv]szczonóW, powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie" - poprzez obwieszczenie wydane przez
Burmistrza l/szczonowa ff G .6220 .4.2020 .JJ z dnia 06 lutego 2020 r,, informujące
zainteresowane strony o możliwości zapoznania 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, Zlokalizowanej
W siedzibie Urzędu Miejskiego W lv]szczonowie i na Stronie internetowej Urzędu (BlP) oraz
Wywieszono W miejscu planowanej inwestycji oraz W sołectwie zbiroża, gmina
lv]szczonóW. Ponadto strony postępowania oraz zainteresowani mogli zapoznać się
z rapońem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięWzięcia W terminie
określonym W obwieszczeniu G,6220-04-2o2o-JJ tj, od dnia 11 pażdziernika 2021 l do
dnia 09 listopada 2021 r. obwieszczenie zamieszczono W BlP tut, Urzędu, na tablicach
ogłoszeń W Urzędzie l\,4iejskim w Mszczonowie oraz W miejscu realizacji przedsięWzięcia
iW Sołectwie Zbiroża, Ponadto W prasie 

'Zycie Zyrardowa" - nr Wydania 35 (data Wydania
21.09.2021 .,). W powyższym terminie Strony niniejszego postępowania, oraz
społeczeństwo nie złożyło żadnych uwag ani zastrzeżeń do realizacji planowanej
inwestycji oraz prowadzonego postępowania W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięWzięcia,

Burmistrz Mszczonowa uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa
W ań. 63 ust, 1 ustawy ooś, tj, po przeprowadzeniu Wnikliwej analizy W zakresie rodzaju,
charakterystyki przedsięWzięcia ijego usytuowania - na podstawie przedłoźonego rapońu
ooś izawańych W nim założeń realizacy]nych, Uznano, że WW, przedsięWzięcie nie będzie
przedsięWzięciem mogącym negatywnie Wpłynąć na środowisko, Biorąc pod UWagę duźy
rozmiar planowanej inwestycji i całodobowe Występowanie uciążliwości dla środowiska,
lnwestor będzie działał W kierunkU ich ograniczenia- W ramach działań zapobiegawczych
konieczne jest odpowiednie zlokalizowanie, zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca
budowy, używanie sprzętu spełniającego normy W zakresie ochrony środowi§ka
i Sprawnego technicznie jedynie W porze dziennej Według przyjętego harmonogramu robót,
Właściwe eksploatowanie i konserwacja Wykorzystywanych maszyn, prowadzenie
prawidłowej gospodarki paliwowej oraz zabezpieczenie środkóW do neutralizacji
ewentualnych WyciekóW sUbstancji ropopochodnych, prowadzenie odpowiedniej
gospodarki odpadami, użycie zdjętego humusu do rekultywacji obszaru po likwidacji
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inwestycji, Utrzymanie terenu W należytym porządku i stanie na kazdym etapie inwestycji,
Wszelkie prace związane z planowanym przedsięWzięciem powinny zostać Wykonane
z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dIa okolicznych mieszkańcóW
i otaczającego środowiska. Ważne aby przy pracach budowlanych, jak i podczas
eksploatacji zatrudniani byli odpowiednio przeszkoleni pracownicy zaróWno pod katem bhp
jak i śWiadomości ekologicznej, Ponadto dotrzymanie standardóW jakości środowiska
W trakcie budowy ]ak i eksploatacji inwestycji moźliwe jest przez stały |ub okresowy
monitoring odprowadzanych Wód opadowych, ściekóW, odpadóW oraz emisji
Zanieczyszczeń i hałasu- Ponadto strony postępowania Zostały zawiadomione
(obwieszczenie znak e .6220.4.2020,JJ Z dnia 07.12.2021 r,) 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
Wptynęły, Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak W sentencji,

od niniejszej decyzji Służy odwołanie do samorządowego Kolegium odwoławczego
W Warszawie, Za pośrednictwem Burmistrza lvlszczonowa W terminie ,14 dni od dnia
doręczenia stronie decyzji, strona może zrzec się prawa do Wniesienia odWołania,
zrzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego plzez Wszystkie strony
postępowania uprawnione do jego WnieSienia, powoduje skrócenie toku instancji
i Uzyskanie prawomocne9o rozstrzygnięcia W krótszym czasie. Nie jest moźliwe Skuteczne
cofnięcie ośWiadczenia o zrzeczeniU s do odwołania

B IsTRz

.'1§l żń,
ipodpis o§oby Upow3żi ionej do Wyda

Adnotacja dotycząca opłau skańowej:

Zgodnie z art. 1ust. 1 pkt 1lit. a ustawy z dnia 16listopada 2006 r. o opłacie skańowej
poz. 1923) oraz części l ust, 45 załącznika Clo ww- ustaw, opŁata skańowa za

U. z 2a21 r.,

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzlęcia W wysokości 205,aa zł Gtawnie:
dwieście pięć złotych l00/10a groszy) zoslała uiszczana na konto Użędu Miejskiego W Mszczanowie dniu
31.a1.2020 l. z adnotacją ,,apłata skańawa - decyzja śradawiskowa. Pawyzszą adnotację a uiszczeniu
opJaty skarbowe| dakanała w dniu 01.062a22 r,: Jolanta Jackowska - głóWny specjalista W Wydzja]e
Gaspodańj Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonawie.

zalączniki;
1. charakterystyka pżedsięWzięcia

otrzvmuia:

1, Pełnomocnik Panattoni Europe sp, z o.o.,
2, strony postępowania zgodnie z ań.49 KPA,
3. ala. J.J 01.06.2022l.

l,/



Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor ochIony Środowiska

W Warszawie, ul. Henryka sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,

2. Państwowy Powiatowy lnspektor
sanitarny W Zyrardowie, ul. Moniuszki 40.

3. PGW Wody Polskie - Dyrektol zażądu zlewni W Łowiczu
Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz-

Napodstaw€ad ]3ust ] 2 Rozporządzena Palamentu Europe]skego Rady(l]E)20]iji679ż27kwelna20]6l Wsplaweóćlrrónyósóbfiży.znyclr
y.lr osobowych WspraweSwobo,jnegoprzep|lvul.kchdanychorazu.hyenadyrekly!ry95/46ĄVE(Dż U UE L z

,0]6l Nl119 ś] zeżń) dae] RoDo- ińlom!]ę. ze

] Adm n slralcEm pańśllva danych osobowyćh ]esl Gmina Mszczonów l€pl€żeilóWana plzeż Burńiśtza Mszczonowa (adres P]ac
P!łsudsk eqo 1 96 320 MszdoiÓW e ma Ulżąd m.]sk @mycżonow p le kónlaktowy l43 46 353 r3 40l

w}żnacżył nspeklóla o.irrony Danyćlr z którym móqą sę pańshvó kóntaklowa. we wszyslkclr sprawach dotyczących
przetvarzan a danyćlr osobowy.lr za poŚrerln.lwem adres! ema nsp.kIor@.b24p Ubp9eńńenaadlesAdmnistratora

3 Pańsiva dane osobowe będą prze§Varżaić W c. U łydan a decyz] oślódóWskóW}.hUwarunkowana.hzqodnezWnoskem
4 podslawa prawna do przehvarzan a danych .sobowyclr

a) ań 6 Usl l lt c RoDo
b] uslawazdna 3 paźdzemka 200a r o ldostepnanu nformac] o środowsk! ]ćqó óćhlone Udzźe Spo]€czeńsn{a W o.lrronle

yvvan a na środowsko,
c) rozporżądzćne Rady[,lńisl §pńwe pżedśi€wz€ć

mogący.lr znacząco oddziabwać ia śrocowlsko
. ad 6 ust 1 ł a RoDo oa podslawe żgody) W przypadku dany.h podanyclr dobrowo n e

5 pańsiwa dańe ośobowe będą przelwalżańe pżeż okeś ]0 pełnych all€endarżowych
i-a.ód ] ślyćżn a lókU iaślępieg. pó lókU Wkićlyńnaśląpłózakónćzeńesplćw(]r bt]
napodslawi€Różp.lżądżenaPr€żeśaRadyMnsllóWżdia ]3śtyłni.20]] l W
śpraw€ nsllUkc] kan.ćary]nć] ]ednóltycl] lż€.żóWyclr WykażÓW akl ólaż nŚfuk.jw
spraw € orqan zac] żaklesu dzałan a archwów zakładowyclr a bo do memenlu

6 PańsŃa dan€ n e bę,]a pż€hłarzane u sposób zaulomalyzowany Wtym n e będą pod€9ać plof owan !
7 PańSlrva dane osobowych ne będą przekazryane poza Europe]sk obszal cospodar.ży (óbe]mujący

L echleńsle n lsland€)
3 wżwązkużplżeiwalzane plzysłuqują państvu naslępujace plawa

a] prawo doslęp! dosw.clr dany.lr ólaż olrżyman a ćh kop
b) prawo do sproslowan a (poprawian a)swoch danycrr osobow}ch
c) prźwo d0 óqranćżena plże
d] prawo do cofi ę.a zgody W dowo nym momencie b€ż Wpłyllu ia żgodnóŚć

klóre9o dokonano na podslawe zgody prze,l]e]ćofn ęc,em
e] p€wo skarg do Prczesa Urżędu oćlrlóny osobotrlch

(U slawk 2 00 ]g3 Wa64wa) w§!łUacr qdy uzna PanilPan ze pfzeb,Varzan e dany.h osobowyclr nafusża prżepisy óoone§o
rózporżadżen a ó óćl]lón e danyćh ósóbówyćh lRoDo)

9 Po,]an e prż€ż Pańślwa danyóh ósobow}.h wyn ka]aćy.l] ż Uśiawy o ldostepnanu nformac] o łodowsku ]eqo o.lrrone ldżale
spo€czeńsiva w.chr.ne Ś.odowska olaż ocenaclr oddżał}vana na slódowisko ]eśl obowążkowe Niepp€każane daayclr skllkować
będzie brakem rea za.] .e U o którym móWa w punkć e 3

]D DaneWnosko,]awcóWżoslaną przekażane podm olom Ub orqanom !plawnónym napódsiawepżepsowprawa
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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na,,Budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-
produkcyjnego Wraz z pżestfzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow,

infrastrukturą, W tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnyGh
nr 61 oraz 203, obręb zbiroża, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski,

województwo mazoWieckie",

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. U,2022l., poz, 1o29|,

Załączn|k 1 dó decyz)i z dn a 2a22.o6 a1
nrG 622a 4 202a JJ

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięc Wymienionych
W § 3 Ust- 1 pkt 37, pkt 54, olaz pkt 58 Rozporządzenia Rady lvlinistróW
z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływac na
środowisko (Dz- U- z2o19 r,, poz. 1839), tj,:

'instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktóW naftowych,
c) substancji lub mieszanin, W rozumieniu odpowiednio ań, 3 pkt 1 i 2 lozporządzenia
m 190712006, niebędących produktami spoźywczymi, d) gazóW łatwopalnych, e) kopalnych
surowcóW energetycznych innych niż Wymienione W lit, a-d - inne niż Wymienione W § 2
ust, 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw Wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikóW na gaz płynny o łącznej pojemnosci nie
Więk§zej niż 10 m3 oraz zbiornikóW na oIej o łącznej pojemności nie Większej niż 3 m3,
a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowcóW
energetycznych,",
olaz ,,zabudowa przemysłowa, W tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z t]warzyszącą jej infra§trukturą, o powiezchni zabudowy nie
mniej§zej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
W art, 6 Ust, ,1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
W otulinach form ochrony przyrody o których mowa W ań. 6 ust, 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż Wymienione W lit, a";
i,,garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingóW, W tym na potrzeby planowanych,
reallzowanych lub zrealizowanych przedsięWzięć, o których mowa W pkt 52,54-57 i59,
wlaz z towalzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: a) 0,2 ha
na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa W ań. 6 ust, 1 pkt 1-5,
8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochlonie przyrody, lub W otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa W ań,6 ust, 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 0,5 ha na obszarach innych
niż Wymienione W lit. a; garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingóW, W tym na



potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięWzięć, o których mowa
w pK 52, 54-57 i 59, Wraz z towa?yszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niź; a) o,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
W ań. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, lub
W otutinach form ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust, 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) o,5 ha na obszarach innych niź Wymienione W lit. a;'.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięWzięcie nie jest objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego itym samym teren ten nie posiada
dopuszczalnych poziomów hałasu W środowisku, Wyznaczonych miejscowymi przepisami
prawa,

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie W Bolimowsko-Radziejowickim z doliną
środkowej Rawki obszarze chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującymi
przepisami są Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r,

W sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki obszaru chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz, Woj, Maz. z 2006 r, Nr 178, poz. 6936, ze zm.' olaz ustawa z dnia 16
kwietnia 2oo4 r, o ochronie przyrody (Dz. U- z 2021 r. poz. 1098, zwana dalej 'ustawą
o ochronie przyrody").

Najbliższym obszarem Europejskiej sieci Eko|ogicznej Natura 2000 jest Dąbrowa
Radziejowska PLH140003 - obszar oddalony o ok. 7,6 km W kierunku północno-zachodnim
od granic inwestycji, obszar inwestycji znajduje się poza Szlakami migracji zwierząt, Teren
inwestycji stanowi potencjalne miejsce Wy§tępowania gatunkóW zwierząt ifoślin, W tym
gatunkóW objętych ochroną,

Przedmiotowe przedsięWzięcie ziokalizowane jest W dorzeczu Wisły W obszarze
jednolitych części Wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł
do okrzeszy z okrzeszą. Dla JCWP Pisia Gągolina od zródeł do oklzeszy z oklzeszą
stan ogólny określono jako zły, a oSiągniecie celóW środowiskowych Uznano za zagrożone,
Dla przedmiotowej JcW Wyznaczono derogacje na podstawie ań.4 ust.4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości
technicznych, W zlewni JcWP Występuje plesja komunalna, 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 okre§ niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry stan
będzie mógł byc osiągnięty do roku 2021.

Zabudowa produkcyjna Waz z lowarzyszącą jej infrastrukturą będzie obejmować obszar
o powierzchni ok, 19,8 ha, na którą składać się będzie:

- powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane (pow. hal Wraz z tow, inf, pow.
parkingóW Wraz z tow. inf.) - ok. 14,9 ha,

- pozostała powierzchnia plzeznaczona do przekształcenia na pohzeby
przedsięWzięcia - ok. 4,9 ha.
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Na obecnym etapie procedowania, zakłada się, że zespół magazynowo-usługowo-
produkcyjny będzie się składał z dwóch hal. Na przestrzeń każdej hali magazynowo-
usługowo-prodUkcyjnej składać się będzie:
> przestrzeń magazynowo-usługowo-produkcyjna,
> przestrzenie socjalno-administracyjne W hali,

Na obecnym etapie inwestycji (uzyskanie decyzji środowiskowej) przewiduje się realizację
dwóch hal]

HALA A - o powierzchni ok. 6,0 ha,

HALA B - o powierzchni ok.3,7ha,

Hale W zespole będą jednokondygnacyjnymi budynkami o konstrukcji z słupóW
żelbetowych, o ścianach zewnętrznych pełnych z płyt Warstwowych, ze śWietlikami
W dachu, przykryte dachami płaskimi, pomalowane W niejaskrawych kolorach, o minimalnej
Wysokości 1'1,9 m, Ponadto, W obiekcie może zostać tvykonane przewyższenie
technologiczne. o Wysokości do 25 m,

oprócz hal na terenie inwestycji znajdowac się będą: Wańownie, pompownia ppoz- wlaz ze
Zbiornikiem Wody, pow. utwardzone, place manewrowe oraz parkingi idokiW ilości:

maksymalnie 345 szt. miejsc postojowych dla pojazdóW osobowych;
maksymalnie ,195 szt. miejsc postojowych dla pojazdóW ciężarowych W dokach,

Łączna powierzchnia parkingóW wraz z lowalzyszącą infrastrukturą Wynosi ok, 3,58 ha,
czyli spełnia przesłanki kwalifikacji przewidzianych W § 3 ust,,] pkt, 58) Rozporządzenia
Rady l/]inistróW z dnia 10 Września 2010 r, W §prawie przed§ięWzięc mogących Znacząco
oddziaływać na ślodowi§ko (Dz,U,2019,1839).

lnwe§tycja będzie realizowana etapami

ZeSpół magazynowo-usługowo-produkcyjny, składający się z dwóch hal będzie
realizowany W odrębnych etapach - budowa hal W innym czasie ifazach - budowa hal
modułami; plzy czym każdy etap i taza zawielać będzie Wszystkie elementy niezbędne do
samodzielnego funkcjonowania obiektU, cała infrastruktura zewnętrzna i WeWnętrzna
Umożliwi praktycznie dowolną konfigurację użytkowania,
Na potrzeby inwestycji W obiekcie Zostanie zainstalowana Wydzielona strefa ładowania
akumulatoróW kwasowych dla WózkóW Widłowych starszego typu lub stanowisk dla
ładowania WózkóW nowszej generacJ,.
W obiekcie przewidziano róWnieź zespoł pomieszczeń technicznych m, in, pomieszczenie
do przechowywania sprzętu utrzymującego obiekt W ładzie - utrzymanie zieleni, sprzątanie
nawierzchni utwardzonych o każdej porze roku, róWnież zimą, konserwacja budynku,

Na etapie realizacji pzedsięWzięcia - Woda na etapie realizacji przedsięWzięcia do
celóW socjalno-bytowych dostarczana będzie W zbiornikach na Wodę lub teren budowy
podłączony zostanie do gminnej sieci Wodociągowej lub z Własnego ujęcia Wód
podziemnych,

Klimat akustyczny ksźałtowany będzie przez pracę sprzętu budowlanego, transpoń
materiałóW i surowcóW; zgodnie z danymi zawańymi W kip oraz raporcie ooś, prace
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prowadzone będą z Wykorzystaniem maszyn i uęądzeń będących W dobrym stanie
technicznym, posiadającym aktualne przeglądy, Wyłączanych W czasie przeM W pracy,
niejednocześnie, Wyłączanie W porze dziennej, a Wewnątrz hal róWnież W nocy.
Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, nieciągły i przejściowy, ustaną
z zakończeniem budowy.

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowana pracą Ulządzeń budowlanych,
ruchem pojazdóW transpońujących materiały budowlane, będzie miała charakter
miejscowy i ograniczana będzie poprzez m.in. odpowiednie transpońowanie
i przechowywanie materiałóW budowlanych.

Ścieki bytowe gromadzone będą W przenośnych toaletach typu toi-toi i Wywoźone przez
Wozy asenizacyjne firm zewnętrznych, organizacja robót oraz lokalizacja zaplecza budowy
i bazy sprzętowej uniemożliwić ma ewentualne Wycieki substancji zaglażąących
środowisku. Prace serwisowe mają być przeprowadzane poza placem budowy, W punktach
serwisowych. lstnieje możliwość ewentualnych napraw sprzętu budowlanego,
W Wydzielonym miejscu, zabezpieczonym folią i płytami betonowymi, z zapewnieniem
sorbentóW.

W przypadku konieczności odwodnienia dna WykopóW odbędzie się to plzy użyciu
igłofiltróW lub pomp zatapialnych; Woda Wyw;eziona zostanie Wozami asenizacyjnymi do
najbliższej zlewni lub po podczyszczeniU odprowadzona do zbiornika retencyjnego,

Powstające odpady budowlane, opakowaniowe i komunalne gromadzone będą
selektywnie W Wydzielonych, szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach,
umiejscowionych na utwardzonym, szczelnym podłożu na placu budowy, zabezpieczone
przed ich rozwiewaniem i działaniem czynnikóW atmosferycznych olaz plzed dostępem
osób trzecich i zwielząI, a następnie przekazywanie firmom zewnętĘnym. Masy ziemne,
któle nie będą mogły zostać Wykorzystane na obszarze inwestycji, magazynowane będą
luzem W Wydzielonych placach na terenie budowy; pozostałe masy ziemne posłużą do
zago§podarowania terenóW zielonych oraz do zasypywania WykopóW - Wokół budynku.

Na etapie budowy cały teren inwestycji zostanie ogrodzony płotem pełnym o Wysokości 2,0
- 2,5 m, co zapobiegnie przedostawaniu §ię zwierząt, emisji hałasu, rozprzestrzenianiu się
pyłóW i zanieczyszczeń, a przed przystąpieniem do pracy Wykonane zostaną obserwacje
przyrodnicze,

Nie mniej jednak Wszelkie prace Związane z planowanym przedsięWzięciem należy
Wykonac z zastosowaniem technologiijak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańcóW
i otaczającego środowiska, na|eży Lakże pamiętac, że jakośc Wykonywanych robót ma
istotny WpłyW na stan środowiska,

Na etapie eksploatacji przedsięWzięcia Woda do celóW socjalno-b}łowych pracownikóW,
W ilości ok, 73,4 m3/dobę, pobierana będzie z gminnej sieci Wodociągowej i/lub Własnego
ujęcia Wód podziemnych; W drugim przypadku pobór będzie mniejszy niż 10 m3/h.
W sytuacji plzyłączenia do gminnej sieci Wodociągowej, Własne ujęcie będzie
alternatywnym hódłem zaopatzenia W Wodę, Woda do celóW ppoź, pobierana będzie ze
Zbiornika Wody na cele ppoż., obsługiwanego przez pompownię, Należy racjonalnie
9o§podarowac Wodą.
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Zbiorniki na glikol, chemoodpornego tworzywa sztuczne9o, posiadac będą antykofozyjne
powłoki i odpowiednie atesty oraz dWupłaszczową konstrukcję, Należy racjonalnie
go§podarować surowcami, materiałami, paliwami i energią,

Źródłem hałasu będą budynki hal A i B Wraz z odbywającym się W nich: przeładunkiem
ańykułóW, pracą WózkóW Widłowych, obróbką materiałóW, montażem produktóW, pracą
ulządzeń grzewczych i urządzeń chłodniczych, ponadto Wentylatory dachowe, agregaty
chłodnicze naziemne WraZ Z pompami - Wokół hal, Ulządzenia i centrale Wentylacyjne,
agregaty prądotwórcze, Hałas generowany będzie także przez samochodóW ciężarowych
iosobowych, olaz wózki Widłowe (na zewnątrz hal), Pompownia Wody na cele ppoż, nie
Stanowi Stałego źródła hałasu, z Uwagi na jej pracę jedynie W sytuacjach awaryjnych.
Najbliż§za Zabudowa mieszkaniowa Usytuowana jest W odległości ok. 12 m od granic
terenu inwestycyjnego, W kierunku zachodnim, na obszarze nie objętym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego; najbliżej zlokalizowane tereny chronione
akustycznie znajdują się W odległości ok.20 m od granic ob§zaru przedsięWzięcia, W
kierunku południowym i zgodnie z mpzp są to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej (symbol 9 lVlN, U), Przeprowadzona analiza akustyczna, za
pomocą programu Z.U,o. Eko-soft Łódź "określenie zasięgu hałasu przemysłowego
i drogowego emitowanego do środowiska" - - Program soN2, Wersja 5_42, wykazała, że
nie zostaną przekroczone. dopuSzczalne poziomy hałasu. zgodnie z załącznikiem
Rozporządzenia Ministra Srodowiska W sprawie dopuszczalnych poziomóW hałasu
W środowisku z dnia 14 czerwca 2007 l. (Dz_ U_ z 2014 l., poz_ 112). Celem o§iągnięcia
Wskazanych W raporcie parametróW akustycznych ulządzeń , W przypadku instalacji
urządzeń o Wyższych mocach akustycznych, tżeba będzie zastosowac tłumiki, pod§tawy
tłumiące, obudowy tłumiące, itp. Wykorzystane urządzenia będą posiadały odpowiednie
zabezpieczenie akustyczne, a doki - uSzczelnienia bramowe, zapewniające ochIonę przed
hałasem W czasie załadunku i rozładunku towaróW, podcza§ przeładunku silniki
samochodóW będą Wyłączane, Wskazanym jest stosowanie instalacji, maszyn i urządzeń
o możliwie najniższych poziomach mocy akustycznej.

Generowanie zanieczyszczeń do atmosfery następować będzie W Wyniku ruchu
samochodóW ciężarowych i osobowych, pracy kotłóW gazowych, agregatóW
prądotwóIczych (zasilanie awaryjne), a także z akumulatorowni (stanowiska ładowania
WózkóW Widłowych), procesu obróbki metali, W tym spawania, W miejscach ładowania
akumulatoróW do WózkóW Widłowych zainstalowana będzie Wentylacja - Wywietrzniki
Zinteglowane - odprowadzająca powietrze. Pył pow§tający podczas produkcji iobróbki

Ponadto pobierana będzie energia elektryczna z sieci energetycznej poprzez plzyłącze
oraz z dwóch awaryjnych agregatóW prądotwórczych Z Własnymi Wbudowanymi
zbiornikami na paliwo o pojemności do 2 500 l każdy, uzupełnianych za pomocą cy§tern,
Agregaty umiejscowione będą na utwardzonej powierzchni. Wody z ewentuaInymi
substancjami ropopochodnymi zostaną podczyszczone W separatorze substancji
ropopochodnych, miejsca te będą posiadły sorbenty do neutralizacji WW, WyciekóW,

Gaz, na potrzeby do 176 szt- ulządzeń grzewczych łącznie W obu halach oraz do 1 1 sztuk
kotłóW łącznie W obu częściach socjalno-administracyjnych, z §ieci gazowej oraz na
potrzeby awaryjnego za§ilania gazem zostaną zainstalowane zbiorniki naziemne na gaz
LPG/LNG/cNG o łącznej maksymalnej pojemności do 107,2 m3. Zbiorniki na 9az
usytuowane zostaną na §zczelnej utwardzonej powierzchni iposiadac będą komplet
almatury zabezpieczającą,



materiałóW, W zamkniętym pomieszczeniu, pochłaniany będzie przez Wządzenia
odpylające, tj, odkurzacze z Wymiennymi Wolkami, Pył z obróbki metali (szlifowanie, cięcie,
polerowanie) poprzez odciągi powietrza, zatrzymywany będzie W Wkładach/Workach
filtracyinych, o skuteczności odpylania co najmniej 98%- Wykonana analiza
rozprzestrzeniania Się zanieczyszczeń W powietrzu, opańa o plogram obliczeniowy operat
FB udowadnia, że nie Wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie W zakre§ie 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. z 2010 r,, nr 16, poz. 87),
Niemniej jednak zaleca się regularne przeprowadzanie przeglądóW eksploatacyjnych oraz
prac konserwacyjnych instalacji, maszyn i urządzeń, Należy stosowac Wyłącznie W pełni

sprawny technicznie sprzęt, spełniający normy W zakresie ochrony środowiska,

Ścieki bytowe odprowadzane będą do Szczelnych, atestowanych, podziemnych zbiornikóW
bezodpływov,/ych na nieczystości płynne, o pojemności ok. 49 m3 każdy, W ilości
zbiornikóW róWnej liczbie przestrzeni socjalno-administracyjnych; docelowo do
rozbUdowanej gminnej sieci kanalizacji §anitarnej,
W obiekcie nie będą powstawały ścieki przemysłowe; jeżeli natomiast pojawi się najemca,
którego profil działalności będzie przewidywał powstawanie tego typu ściekóW, zostanie
uzyskane Wymagane prawem, pozwolenie Wodnoprawne na ich odprowadzanie;
Czyszczenie hal odbywac się będzie przez fllmy zewnętrzne, a powstający odpad, a nie
ściek, będzie zagospodarowywany przez firmę sprzątającą,

Wody opadowe i roztopowe z terenóW zielonych będą bezpośrednio infiltrowac do gruntu,
Wody z dachóW róWnież ,,Wody czyste" będą odprowadzane szczelną kanalizacją do
zbiornika retencyjnego podziemnego Iub naziemnego, szczelnego lub rozsączającego lub
odparowującego z możliwością odprowadzenia Wód do gruntu lub/i lowu melioracyjnego
lub/i gminnej kanalizacji deszczowej. Wody z terenóW utwardzonych i parkingóW, ujęte
W systemy kanalizacji deszczowej, kierowane będą do separatora substancji
ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem i po podczyszczeniu do gruntu poprzez
rozsączenie lub do gminnej sieci kanalizacji deszczowej; skutecznośc oczyszczanla
W urządzeniach posiadających stosowne atesty Wyniesie nie mniej niż 97%, PoWierzchnie
utwardzone kształtowane będą ze spadkiem zapewniającym Właściwy odpływ Wód
opadowych i roztopowych, lnwestor uzyska Wymagane pozwolenia Wodnoprawne,

Nateży zapewnic prawidłową eksploatacje i konseMację urządzeń do odprowadzania
ściekóW każdego rcdząU oraz zapewnić odpowiednią przepustowość systemu kanalizacji
i użądzeń podczyszczających. Koniecznym jest unikniecie przedostawania się
ewentualnych odciekóW do Wód ido gruntu,

odpady komunalne iopakowaniowe oraz powstający pył ma9azynowane będą selektywnie
W Wydzielonych, szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach lub/i Workach,
umiejscowionych W Wydzielonych miejscach W halach lub na utwardzonym terenie,
a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia W zakresie
gospodarki odpadami. Nie przewiduje się odciekóW z uwagi na sposób gromadzenia
odpadóW, odpady z czyszczenia separatora substancji ropopochodnych będzie odbierała
firma dokonująca okresowej konserwacji i pielęgnacji ulządzenia.
Powinno się, W miarę możliwości, zapobiegać powstawaniu odpadóW iograniczac ich
iIości,
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oddziaływanie na etapie likwidacji inwe§tycji, będzie miało charakter krótkotrwały
i miejscowy, ograniczony do pory dziennej i do glanic obszaru zakładu, Faza likwidacjijest
mało prawdopodobna, a jeśli tak, to W odległym czasie, trudnym do określenia, ponadto
możliwe jest ewentualne przystosowanie obiektu do innych celóW,

W celu ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięWzięcia na środowisko
zastosowane zostaną następujące rozwiązania:

W zakresie gospodarki Wodno-ściekowe.i:
> pobór Wody na cele socjaIno-bytowe odbywać się będzie z gminnej sieci

Wodociągowej orażlub Własnego ujęcia Wód podziemnych,
> ścieki socjaIno-bytowe będą odprowadzane do atestowanych, szczelnych,

bezodpływowych zbiornikóW na nieczystości lub do kanalizacji po jej Wybudowaniu,
> Wody opadowe z terenóW utwardzonych będą odprowadzane po podczyszczeniu

W separatorze do zbiornika retencyjne9o
> nawierzchnie utwardzone będą ukształtowane W sposób zapewniający Właściwy

odpływ Wód opadowych tj, ze spadkiem do kratek,
> Wyposażenie sanitariatóW W urządzenia oszczędzające Wodę - stelaże

z podwójnymi przyciskami, baterie z perlatorami itp.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
> zainstalowana zostanie mechaniczna Wentylacja z Wyrzutniami dachowymi co

pozwoli na o9raniczenie uciążliwości,
> obiekt będzie ogrzewany za pomocą kotłowni Wykorzystujących najbardziej

przyjazne środowisku paliwo W postaci gazu,
> stosowanie sprawnych technicznie urządzeń imaszyn.

W zakresie ochrony przed hałasem:
>zastosowanie urządzeń instalacyjnych, z odpowiednimi zabezpieczeniami

akustycznymi (We§je urządzeń cichobieżne, elementy tłumiące, izolacyjne,
antywibracyjne itp,),

> obiekty zostaną Wyposażone W system szczelnych dokóW, których konstrukcja
działa jako uszczelnienie między otwarciem drzwi magazynu i nadwoziem
zapewniając maksymalną szczelność i ochronę przed halasem z Wnętrza hal czyli
załadunku i rozładunku towarów,

> przeładunek towaróW odbywać się będzie przy Wyłączonych silnikach,
> prace przy użyciu budowlanego sprzęlu ciężkiego prowadzone będą głóWnie

W porze dnia od 6.00 do 22.00, natomiast prace budowlane Wewnątrz hal mogą być
prowadzone róWnież W porze nocy.

Rozwiązania chroniące bioróżnorodność:
> teren inwestycji na etapie eksploatacji zostanie ogrodzony - ogrodzenie będzie

szczelne W dolnej części W celu zabezpieczenia zwieżąt przed kolizją
z poruszającymi się pojazdami po terenie planowanej inwestycjii

> zagospodarowanie terenu Wokół budynku trawnikiem krajobrazowym z duża ilością
ziól;

> zagospodarowanie zie|enią stref Wejściowych do biur ( Wysokie krzewy
zaciemniające i schładzające elewację);

> umiejscowienie Wiaty rowerowej na terenie zielonym, W pobliżu Wejścia do biur oraz
obsadzenie jej roślinnością:



> zespół zostanie Wyposażony W system szczelnych dokóW, których konstrukcja
działa jako uszczelnienie między otwarciem drzwi magazynu i nadwoziem
zapewniając maksymalną szczelnośc i ochronę przed hałasem z Wnętrza obiektu,
czyli załadunku irozładunku towaróW, dzięki czemu zwierzęta mogące znajdowac
się W Ęonie planowanej inwestycji nie powinny byc płoszone;

> przeładunek towaróW odbywac Się będzie przy Wyłączonych silnikach;
> ok. 25 % terenu planowanej inwestycji będzie plzeznaczona na tereny czynne

biologicznie, mogą tam znaleźć schronienie drobne zwierzęta (np. ptaki, owady);
> transpoń materiałóW pylistych odbwać się będzie zawsze pojazdami

Wyposażonymi W plandeki zabezpieczające przez rozsypywaniem i rozwiewaniem
drobnych funkcji pyłowych;

> Wszy§tkie materiały pyliste plzeznaczone do budowy zebrane na terenie inwestycji
zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np, plandeki itp,);

> prace przy użyciu budowlanego sprzętu cięźkiego prowadzone będą głóWnie
W porze dnia 6.00 do 22,00, natomiast prace budowlane Wewnątrz hal mogą być
prowadzone rÓWnież W porze nocy.

W zakresie ochlony ślodowiska przed substancjami ropopochodnymi:
> W trakcie prac budowlanych będą używane jedynie maszyny i urządzenia będące

Wyłącznie W dobrym stanie technicznym i posiadające Ważne przeglądy.
> przeglądy serwisowe, Wymiany filtróW o|ejowych oraz olejóW pżepracowanych

W pracujących na palcu budowy maszynach i samochodach będą dokonywane
W punktach serwisowych działających poza placem budowy, co zabezpieczy
środowisko przed ewentualnymi rozlewami substancji ropopochodnych,

> na terenie inwestycji może zostatać Wydzielone miejsce na potrzeby awaryjnych
napraw §pzętu używanego W trakcie budowy, Wyłożone folią, na których zastaną
ułożone płyty betonowe,

> teren przed§ięWzięcia na etapie budowy zostanie Wyposażony W środki do
pochłaniania substancji ropopochodnych (sorbenty W tym maty sorpcyjne),
a W przypadku awaryjnego Wycieku l^l,t/, §ubstancjami zanieczyszczenie zostanie
niezwłocznie usunięte jako odpad niebezpieczny, Zużyte środki do pochłaniania
substancji ropopochodnych zostaną przekazane do utylizacji uprawnionemu
odbiorcy.

W zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:
> projektowany zespól zostanie Wykonany ze standardowych materiałóW

budowlanych,
> W obiektach będą zainstalowane Wysokowydajne kotły gazowe, które pozwalają na

maksymalne ograniczenie zużycia gazu- Ponadto gaz ziemny uznawany jest za
ekologiczne paliwo, którego spalanie będzie skutkowało mniejszą emisją, niż emisje
powstałe np. W Wyniku spalania oleju. Dodatkowo należy nadmienić, iź użycie
paliwa gazowego eliminuje zagrożenia Wynikającej z faktu magazynowania oleju na
terenie inwestycji,

> sposób zagospodarowania działek oaz lokalizacja obiekóW budowlanych jest tak
zorganizowana, by ograniczyć do minimum czas i drogę przejazdóW
samochodowych po terenie,

> przyjęte rczwięania technologiczne skutkują osiągnięciem możlŃie najwyższego
Wskaźnika przeprowadzonych operacji logistycznych W danej jednostce czasu, co
W konsekwencji oglanicza zużycie medióW na jednostkę operacyjną, a także
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zużycie pa|iwa i hałasu generowanego przez samochody poruszające się po
terenie,

> praca zakładu ograniczajego energochłonność poprzez izolacje termiczne obiektu,
> odpady Wytworzone W trakcie realizacji inwestycji będą przekazyv,rane W pieMszej

kolejności do odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
> Wprowadzenie dużych panoramicznych trzyszybowych okien rozwierno-Uchylnych

W elewacji biurowej odbijających zbyt dużą ilość promieni słonecznych z jednej

strony a z drugiej zapewniające odpowiedni poziom pżepuszczania promieni
słonecznych do wewnątrz biura.

Działania adaptacyjne w zwięku ze zmianą klimatu

W celu ograniczenia zmian temperatury ze Względu na utwardzenia terenu planuje się
zastosowanie:

> jasnego dachu W celu zwiększenia albedo powierzchni (tj. ilości promieniowana
odbitego od dachu),

} ściany hal zostaną Wykonane z płyt Warstwowych z Wypełnieniem pianką
poliuretanowej o niskim Współczynniku przenikania ciepła,

> projektowane nasadzenia zieleni W celu zatrzymania Wody i powolnej jej transpiracji,
> zagospodarowanie terenu Wokół budynku trawnikiem krajobrazowym z duża ilością

ziół
> zagospodarowanie zielenią stref Wejściowych do biur ( Wysokie krzewy

zaciemniające i schładzające elewację),
> umiejscowienie Wiaty rowerowej na terenie zielonym, W pobliżu Wejścia do biur oraz

obsadzenie jej roślinnością,
> elewacji ścian o ząbkowanej fakturze W celi zmniejszenia niepotrzebnego

nagrzewania budynku,
> nowych nasadzeń drzew ikrzewóW,
> zastosowanie łąki kwietnej, rośliny pozwalają na zwiększoną retencję Wody,
> Wykonanie ciągów komunikacyjnych, utwardzeń z kostki brukowej W celu

spowolnienia odpływu Wód,
> W trakcie realizacjijak ieksploatacji inwestycji będą stosowane sprawne technicznie

urządzenia i maszyny,
> Wykonanie Wentylacji W części socjalno-administracyjnej zgodnie z Wg § 151.1

Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury Z dnia 12 kwietnia 202 r. w sprawie
WarunkóW technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie
(Dz.U,2019.1065 t.j.), polskim prawem, co zostanie dowiedzione na etapie
uzyskania Pozwolenia na BudoWę,

> W obiekcie będą zainstalowane Wysokowydajne kotły gazowe, które pozwalają na
maksymalne ograniczenie zużycia gazu. Ponadto gaz ziemny uznawany jest za
ekologiczne paliwo, którego spalanie będzie skutkowało mniejszą emisją, niż emisje
powstałe np, W Wyniku spalania oleju, Dodatkowo należy nadmienic, iż użycie
paliwa gazowego eliminuje zagrożenia Wynikającej z faktu magazynowania oleju na
terenie inwestycji,

> sposób zagospodarowania działek oraz lokalizacja obiektów budowlanych jest tak
zorganizowana, by ograniczyć do minimum czas i drogę plzejazdów
samochodowych po terenie,

> przyjęte rozwiązania technologiczne skutkują osiągnięciem możliwie najwyższego
Wskaźnika przeprowadzonych operacji logistycznych W danej jednostce czasu, co
w konsekwencji ogranicza zużycie mediów na jednostkę operacyjną, a także
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zużycie paliwa ihałasu generowanego przez samochody poruszające się po
terenie,

> praca zakładu o9raniczajego energochłonność poprzez izolacje termiczne obiektu,
> odpady Wytwozone W trakcie realizacji inwestycji będą przekazywane W pierwszej

kolejności do odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia,

B sTRz

mgr iń. Józer Kurek
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