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oBWlEszczENlE
ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października
2oo8 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247, ze zm.), w związku z ań. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego,

Na podstawie ań. 2'l ust.

Burmistrz Mszczonowa

,1

i

zawiadamia

że W dniu 28 pażdziernika 2021 l., na Wniosek pełnomocnika firmy corning optical
Fiber Polska sp, z o, o,, Wydana została decyzja znak G.6220-122o21,JJ
o środowiskowych UWarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na:
,,Realizacji zakładu produkcyjnego w istnieiącej hali magazynowo-usługowoprodukcyinei zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb 0001 w Mszczonowie przy ul.
Tarczyńskiej", powiat żyra.dowski, wojewódżtwo mazowieckie.

Jednocześnie Zawiadamiam strony postępowania o możliwościzapoznania się
z .iej treściąw 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 -1600. z uwagi jednak na ogłoszenie
stanu epidemii z powodu covlD-19, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycy.iną) na dokonanie
powyższych czynności.
Niniejsza informacja oraz treśó decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

WW. przedsięWzięcia zostaje podana

do

Wiadomości pżez zamieszczenie

publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip.mszczonow.pl) W dniach od 02 listopada
2021 l. do 15 listopada 202,1 r. Ponadto informację Wywieszono na tablicy ogłoszeń
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, oraz W miejscu
realizacji inwestycji.
W

lJ

otłzYmuia:

1.
2.

3

Pełnomocnik Firmy corning optical Fiber Polska sp. zo, o.,
strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
ele, J.J-28-1o-2o21 f.

RZ

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni}:
Urząd t\,4iejski W Mszczonowie - tabiica ogłoszeń, BlP ,
Pełnomocnik Firmy, z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;

1.
2,

Wylvieszono dnia
(pieczęć Firmy, Urzędu)
Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń nalezy odesłać na adres:
Urząd MiejskiW Nl§zczonowie, Wydz, Gospodalki Gminnej
P|, P]łsudskiego 1, 96-320 |V]szczonóW
Sprawę prowadzi Jolanla Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

Rady (U E) 2016/679 ż 27 kwietn]a 20] 6 l W spraw]e
ochronyosób fiźycżnyćhW żWażku z puetwauaniem danyćh ósobowych Wsprawe swobodnego puepbvu takich danych oraż

Napodslawieań.13ustl2Rozpożądzen.Pa'amentuEulope]skiego

Uchylen]adYrektylw95/46^łE(DżUUELż2016r,Nr119,slz€zm)-daLe]:.RoDo'nfomu]ę,że:

1,

Administ€torem Państwa danych osobowych jest Gmina M§źczonów repreżentowaia pżeżBumiśtżaMszcżonowa
(adrcs: Plac Pilsudśkiego 1, 96-320 MszczonóW, e_mail] użąd,miejski@mszczonowp], lel, konlaklowyi +48 46 858 28

2,

40),
Admini§trator wyznacżył lnspek1o6 ochrony Danych, ż którym mogą §ię Państwo koniaktować we wszy§lkich sprawach
pośrednictwem adrcsu emai]] inspektol@cbi24,pl lub pisemnie na
dotyczących pżstważan]a danych osobowych
adres Adminśłato€,
Pańslwa dane osobowe będą pżetwarzane W celu $rydania decyzji o śmdowi§kowych uwarunkowaniach żgodnie z

3,
4,

5,

6.
7,
8.

9.
1

0,

a

do prżeiłazania danyoh osobowych:
ań. 6 ust, 1 lit, c RoDo,

Podsiawa p€wna

a)
b)
c)
d)

ustawa

ż dnia 3

paźdżiemika2008

r

o

Udostępnianiu infoinacji

o 9odowisku i jego ochrcn'e,

UdżiaTe

ochronie środow]ska oEż ocenach oddzia]Pania na ślodowisko,
ożPożądzenieRady N4inistńW z dnia 10 Wżeśnia2019 l, w splawie pżedsięwż|ęć mogących znacząco
oddziałtvać na śrcdowisko,
aft,6 usl,1 lit, a RoDo (na podstawie zgody) W plzypadku danych podanych dobrcW§lnie.
Pań§tlva dang osobowe będą pżetważanepżez okrgs 1 0 pełnych lat kalendażowych,
licząc od 1 stycżnia .oku na§tępnego po roku, W klórym nasiąpiło żakońeenie sp€W (11 lat),
na podslawle RożpożądżeniaP€zesa Rady N4inistóW ż dnia 18 styen]a 201 1 r, W
sp€Wie instrukcji kanc§laryjnej, jednolitych żeczowych Wykazów akt ofaż instrukc;iw
spńWie organżacji i żakesu dżjałania archiwów zakładowych, albodońemertu
§połecżeń§twa

W

dane nie będą pżetł€żane w sposób żautomalFowany, wtym nie będą podlegać prcfilowaniu,
Państwa dane osobowych nie będą pżekżylvane poża Eurcpejski ob§zgl Gospodarczy (obejmujący Unię Eurcpejską,
Noe€gię, Liechtenstein i lslandię),
W eiążku ż pźetważaniem Pań§twg daiych osobollYch, pży§fugują PaństWU naśtępująceplawa:
p€Wo dostępu do swoich danych olż otżymania ich kopiii
pEWo dośprcśowania(poprawjania) §Wo]ch danych osobowych]
pnawo do og€nidenia pżetwaźanja danych osobot}ch;
plawo do cotrięda zgody W dowo]nym momencje bez wplyw na zgodność
ż prawem pżetł€źania, klólego dokonano na podstawie żgody pżed jejcofnięciem;
p€Wo Wniesienia skargi do P€żesa Uźędu ochmny Danych osoboltrych (Ul, slawki 2, 00J93 Wa§żawa),
WsńUacji, gdy uzna PanVPan, że pżehłażaniedanych osobowych nafusza pżepi§y ogólnego rcżpożądżeniao
ochrcnie danych osobowych (RoDo)i
Podanie pżez Państwa da.ych ośobowych !!rynikających z ustawy o udostępnianiu irfonacji ó śrcdowiskt i jggo
ochrcnie, udzisle społ§czeńslwa W ochrcnie śrcdowiśkaonaz ocenach oddżiałyu€nia na śbdowisko jest obowiązkowe,
NiePżekżanie danych §kutkować będzie bEkiem €alizacji@lU, o którym mowg Wpunkcie 3.
Dane wnioskodawcóW żostaną pżekazane podmiotom lub organom Up€Wnionym na podśtawie pźepi§óW pEwa,

Państt€

a)
b)
c)
d)
e)
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DEcYzJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art, 71 ust, 2 pkt 2, ań, 75 u§t, 1 pkt 4, oraz ań, 84
ustawy Z dnia 3 października 2008 r- o udostępnianiu informacji

i

ań. 85 ust, 1
o środowisku
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz- U- z 2021 r-, poz- 247, ze zm-), oraz aft, 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz- U. z 2021 r.,
poz- 735, ze zm-), a także § 3 ust, 1 pkt 14 i pkt, 37 lit, c Rozporządzenia Rady
MinistróW z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięc mogących znacząco
oddziaływac na środowisko (Dz- U. z 2019 l-, poz- 1839), po rozpatrzeniu Wniosku
pełnomocnika firmy Corning optical Fiber Polska sp. z o.o,, smolice 1e, 95-010
strykóW, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na ,,Realizacji zakładu produkcyjnego w istniejącej
hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb
0001 W Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej", powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie,

ijego

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięWzięcia
polegającego na ,,Realizacii zakładu produkcyjnego w istniejącej hali
magazynowo-usługowo-produkcyjnej zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb
0001 W Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej", powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie, oraz określamśrodowiskowe uwarunkowania dla WW, przedsięWzięcia:

1, Rodzaj i miejsce realizacji przedsięWzięcia
Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na realizacji Zakładu produkcyjnego
W istniejącej hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej zlokalizowanej na działce
1626/5, obręb 0001 MszczonóW pfzy ulicy Tarczyńskiej, gmina l\.4szczonóW, powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie. Według miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren znajduje się na terenach usług
i przemysłu, przeznaczonych pod utrzymanie istniejących oraz realizację nowych
budynkóW Usługowych, produkcyjnych, składowych WraZ
niezbędnymi do ich
funkcjonowania obiektami
urządZeniami, W tym technicznymi, gospodarczymi,
garaźami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią infrastrukturą techniczną
z projektowanymi i istniejącymi drogami dojazdowymi oraz istniejącą iprojektowaną
bocznicą koIejoWą, o symbolU 2UP/KK,

z

i

i

zgodnie z uproszczonym Wypisem z rejestru gruntóW przedmiotowa działka
stanowi tereny przemysłowe, o symbolu Ba i powierzchni 7,3372 ha, Na obszarze
znajduje się hala magazynowo-usługowo-produkcyjna wraz z lovlażyszącą
infrastrukturą,

ogrodzony

i

W tym budynek ok, 2,3 ha oraz tereny utwardzone ok. 2,3 ha; obszar jest
monitorowany; dojazd
ulicy Tarczyńskiej, Realizacja planowanego

z

1

przedsięWzięcia nie spowoduje Zmiany sposobu użytkowania
terenu,

i

otoczenie stanowią obszary rolnicze

i

zagospodarowania

Zabudowa komercyjna, produkcyjno-

magazynowa: BezpoŚrednie otoczenie działki 1626/5 stanowi:
> od północy - Wzdłuźgranicy działki biegnie ulica Tarczyńska, za którą znajduje
się centrum logistyczne Z obiektami o funkcji magazynowej, zlokalizowanymi
W odległościokoło 35 m od terenu inwestycji;
zachodu
bezpośrednio do działki inwestycyjnej przylega teren
n iezagospodarowany, przeznaczony pod przyszłą budowę hali magazynowo
produkcyjnej, za którym znajdUje się zabudowa mieszkaniowa (około 225 m na
,170
m i 520 m W kierunku
Zachód od terenu inwestycji), W odległościokoło
południowo-zachodnim znajdują się dwie nowo Wybudowane hale magazynowe,
Dalej W kierunku zachodnim i południowo-zachodnim znajdują się tereny rolnicze
z pojedynczymi zabudowaniami mieszkaniowymi,
> od południa - rozległe obszary rolnicze olaz pqedyncze skupiska drzew;
> od Wschodu - Wzdłużgranicy działki przebiega ciek powierzchniowy, za którym
W odległościokoło 30 m od terenU inwestycji znajduje się pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa oraz tereny rolnicze, Dalej W kielunku Wschodnim zlokalizowana
jest zabudowa mieszkaniowa miejscowości ciemno-Gnojna (200 m oraz dalej od
terenu inwestycji),

} od

-

2. lstotne Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
Iub użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wańościprzyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytkóW oraz ograniczenia uciążliwościdla terenóW
sąsiednich.
1) Realizacja i eksploatacja przedsięWzięcia powinna odbywać Się zgodnie
z założeniamiprzedstawionymi W Karcie lnformacyjnej PrzedsięWzięcia
(Wersia publiczna iWersja poufna), która opracowana Została W kwietniu 2021

2) Woda

do

celóW socjalno-bytowych

i

r.

technologicznych pobierana będzie

z istniejącej miejskiej sieci Wodociągowej; naIeży prowadzić rejestr zUżycia Wody;
3) Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego systemu miejskiej kanalizacji
sanitarnej;
4) odprowadZanie Wytwarzanych ściekóW przemysłowych/technolo9icznych do
istniejącej kana|izaąi publicznej na Warunkach jakie zostaną Wydane przez gestora
sieci lub zbieranie ich do szczelnych pojemnikóW oddawanie jako odpad
uprawnionemu odbiorcy;
5) odprowadzane ściekinie będą pżekraczać dopuszczalnych WańościWskaźnikóW
zanieczyszczeń Według Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
sprawie sposobu realizacji obowiązkóW dostawcóW ściekóW
2006 r,
przemysłowych olaz warunków Wprowadzania ściekóW
U.ządzeń
kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz-U- z2016 r-, poz- 1757\:
6) JeśliW odprowadzanych ściekach technologicznych Znajdą się substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska Wodnego, WóWcZas na odprowadzanie
takich ściekóW do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu zostanie uzyskane

i

w

do

stosowne pozwolenie Wodnoprawne, które określiszczegółowe

Warunki

odprowadzania ścieków oraz rozwiązania chroniące środowisko;
7) Segregowanie i gromadzenie odpadóW W pojemnikach/kontenerach odpowiednich
gromadzonych odpadów, zlokalizowanych
lodząu
właściwości
W dedykowanych do tego celU miejScach:
szczelnych, zamykanych
8) odpady niebezpieczne będą gromadzone
pojemnikach;

do

i

W

2

9) Wszystkie pojemniki/kontenery do gromadZenia odpadóW będą opisane co
najmniej kodem odpadu;

9romadzenia odpadóW zlokaliZoWane na terenach
zewnętrznych zostaną umieszczone na szczelnym podłożu,W sposób
zabezpiecząący przed negatywnym Wpływem czynnikóW atmosferycznych,

10)Pojemniki/kontenery

do

11)odpady zostaną przekazane Wyłącznie autoryzowanym odbiorcom, posiadającym
stosowne pozwolenia W zakresie gospodarowania odpadami;
12)W stosunku do W}łWarzanych odpadóW będzie prowadzona ilościowa i jakościowa
ewidencja zgodnie ż Wymaganiami prawnymi:
,13)Prowadzenie robót przy użyciu ulządzeń i maszyn sprawnych technicznie
iSpełniających normy W zakresie emisji spalin;
14)Bieżąca kontrola poprawności prac i stanu ulządzeń wzez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

15)Prawidłowa organizacja pracy, uźywanie ciężkiego Sprzętu budowlanego tylko
W 9odzinach dziennych;
16)Korzystanie Ze sprzętu budowlanego, który jest W dobrym stanie technicznym;
17)wyłączanie silnikóW SamochodóW ciężarowych podczas przerw W pracy lub
załadunku/rozładunku (ograniczenie placy na tzw, biegu jałowym);
18)Do celóW produkcyjnych żastosowane będą piece indukcyjne;
1g)Prżeglądy i naprawy instalacji Wykorzystywanych do produkcji będą Wykonywane
regUlarnie, aby utrzymać je

dobrym stanie technicznym;
20)Podczas prowadzenia prac montaźowo-instalacyjnych na|eży stosowac sprzęt
urządzenia sprawne technicznie, eksploatowane konseMowane W sposób
prawidłowy; posiadające Ważny przegląd,
21)zap|ecze budory, montażu, instalacji urządzeń, a W szczególności miejsca postoju
pojazdów i maszyn, Wskazać na Uszczelnionym terenie, zabezpieczającym przed
przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu iWód;
22)Teren przedsięWzięcia Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie
Usunięcie ewentualnych WyciekóW paliw, W sytuacjach awaryjnych, takich jak
Wyciek paliwa, podjąc natychmiastowe działania W celu usunięcia awarii oraz
usunięcia zanieczyszczonego gruntu; Zanieczyszczony grunt należy plzekazać
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
23)Na etapie eksploatacji Wody opadowe roztopowe z terenóW utwardzonych
iparkingóW odprowadzać do rowu melioracyjnego poprzez separator substancji
ropopochodnych oraz zbiornik retencyjny;
24)Na etapie eksploatacji Wody odpadowe roztopowe Z dachóW odprowadzać
następnie
rowu
szczelną kanalizacją do Zbiornika retencyjnego,
melioracyjnego,
W

i

i

i

i

a

do

3, Wymagania dotyczące ochrony środowiskakonieczne do uwzględnienia
W dokumentacji wymaganej do Wydania decyzji, o któryGh mowa W ań. 72
ust. 1, W szczególności \rv projekcie budowlanym, w przypadku decyzji,
o których mowa W ań. 72 ust. 1 pkt1, 10,,l4, 18 i 19:
1) Planowane przedsięWzięcie obejmuje instalację

do

produkc.ii Włókna

śWiatłowodowego, która zostanie zlokalizowana W istniejącej, nowo Wybudowanej
hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej, W obrębie hali znajdują się przestrzenie
produkcyjne, magazynowe i biurowe;

2) Procesy produkcyine obejmują Wyciąganie szklanej preformy do uzyskania
Wymaganej średnicy Włókna śWiatłowodowego, obróbka Włókna, ma9azynowanie
iWysyłka;
3

3) Na potrzeby kotłowni zakładowej magazynowany będzie na terenie zewnętrznym
W 8 zbiornikach gaz LPG, o łącznej pojemności ok. 52 m3;
4) Planuje się zainstalowanie

do 10 sźuk naziemnych

technologiczne (każdy ze zbiornikóW o pojemności do 60

zbiornikóW

na

gazy

m3);

5) Planuje się Wieże technologiczne oraz piece indukcyjne,

UzAsADNlENlE
Pełnomocnik firmy corning optical Fiber Polska Sp, z o,o,, smolice 1e, 95-010
StrykóW, ZłożyłW dniu 29 kwietnia 2021 r, Wniosek wraz z zalącznikami, W sprawie
przedsięWzięcia
środowiskowych uwarunkowaniach
Wydania decyz)i
polegającego na
zakładu produkcyjnego W istniejącej hali magazynowo'Realizacji
usługowo-produkcyjnej zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb 0001 W Mszczonowie
przy ul, Tarczyńskiej", powiat zyrardowski, Województwo mazowieckie.

dla

o

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na

środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W§3 Ust, 1pkt 14 oraz § 3 ust, 1pkt37 lit, c Rozporządzenia Rady MinistróW
z dnia 10 Września2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziawwać
na środowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz, 1B39), tj, ,,instalacje do powierzchniowej obróbki
zastosowaniem rozpuszczalnikóW
substancji, przedmiotóW Iub produktóW
organicznych, z Wyłączeniem zmian tych instalacji po|egających na Wprowadzeniu do
ciągu technologicznego kontenerowych uEądzeń odzysku rozpuszczalnikóW" oraz
,,instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktóW naftowych,
c) substancji lub mieszanin, W rozumieniu odpowiednio ań, 3 pkt 1 i 2lozpolządzenia
m 190712006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazóW łatwopalnych,
inne niż
e) kopalnych surowcóW energetycznych innych niż Wymienione W lit,
pa|iw
pkt
do
magazynowania
22,
z
Wyłączeniem
instalacji
W
2
ust,
1
Wymienione
§
gaz
płynny
Wykorzystwanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikóW na
o łącznej pojemności nie Więksżej niż 10 m3 oraz zbiornikóW na olej o łącznej
pojemności nie Większej niż 3 m3, a lakże niezwiązanych z dystrybucją instalacji do
magazynowania stałych SurowcÓW energetycznych",

z

a-d

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 dnia 14 sierpnia 2004 roku W sprawie miejscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, zgodnie z którym,
przedmiotowa działka znajduje się na terenach usług i przemysłu,
pżeznaczonych pod utrzymanie istniejących oraz realizaqę nowych budynkóW
usługowych, produkcyjnych, składowych wraz z nlezbędnymi do ich
funkcjonowania obiektami i urządzeniami, W tym technicznymi, gospodarczymi,
garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią

z

projektowanymi

i

i

infrastrukturą techniczną

istniejącymi drogami dojazdowymi

iprojektowana bocznicą kolejoWą (dyspozycja planu 2 UP/KK),

oraz

istniejąĘ

Działając zgodnie z ań.64 ust. 1pkt 1,2 i4 ustawy z dnia 3 paźdzlernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowlsku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l.,
4

poz.247, ze zm,), Burmistrz Mszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania WW,
przedsięWzięcia na środowiskoiW przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o
określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko, Regionalny DyIektor
ochrony Srodowiska W Warszawie Wyraził opinię - pismo znak; WooŚ1-422o.767.2o21.ML z dnia 07 czelw}a 2021 r. (data wpływu do tut, Urzędu 07.06.2021 r.),, że dla realizacji WW, przedsięWzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, PańStWoWy Powiatowy lnspektor
sanitarny W Zyrardowie Wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
nakładać obowiąZku przeprowadzenia oceny oddział}"Wania na środowisko - opinia
sanitarna nr zNs.471.1.18.2021,60 Z dnia 02 czeNlca 2021 l. (data Wpływu do tut,
11.06.2021 r,), Dyrektor zarządu z|ewni W Łowiczu Państwowego
Urzędu
Gospodarstwa Wodnego Wódy Polskie, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania WW. przedsięWzięcia na środowisko Wskazał na koniecznośc
uwzględnienia W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych WarunkóW
iWymagań - opinia znak; wA-zzŚ-5-435.1-215-2021.KP z dnia 27 sierpnia 2021 r,
(data Wpvwu do Urzędu
03,09.2021 r,), Mając na uwadze WW, opinie oraz po
przeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej uwarunkowania przedstawione W ań.63
ust- 1 ustawy'ooś" - analizy dostarczonych Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz
Mszczonowa postanowił odstąpic od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięWzięcia na środowisko.

-

i

-

1) Rodzai i charakteru
a)

skali 9rzedsiewziecia i wielkościzaimowan eo o terenu oraz i ch wzaiemnvch
proporcii. a także istotnvch fozwiazań charakteryzuiącvch przedsiewziecie:

Planowane przedsięWzięcie polegac będzie na przywiezieniu i montażu
instalacji/Urządzeń potrzebnych do procesu produkcyjnego, W istniejącej hali
magazynowo-usługowo-produkcyjnej na działce nr eW, 1626/5, obręb nr 0001
MszczonóW przy ulicy Tarczyńskiej, W obrębie hali znajdują się przestrzenie
produkcyjne, magazynowe oraz biurowe, Planowane przedsięwzięcie obejmuje

instalację do produkcji Włókna śWiatłowodowego, W tym Wyciąganie szklanej peńormy
do uzyskania Wymaganej średnicyWłókna śWiatłowodowego, obróbka Włókna, W tym
barwienie, magazynowanie i Wysyłka,
Hala Wraz z towarzyszącą infrastrukturą zajmuje powierzchnie około 7,4 ha, z czego
budynek Zajmuje około 2,3 ha, a tereny utwardzone (parkingi, place manewrowe, droga
Wewnętrzna) około 2,3 ha, Pozostały teren to powierzchnia biol09icznie czynna,
zorganizowana W postaci trawnikóW oraz nowych nasadzeń ikrzewóW, Teren inwestycji
jest ogrodzony i monitorowany, Dojazd na teren zapewniony jest bezpośrednio z ulicy
Tarczyńskiej od strony północnej, Parking dla samochodóW osobowych znajduje się W
północnej części działki, natomiast dla samochodóW dostawczych W częścipołudniowej.
Doki dla samochodóW dostawczych zlokalizowane są przy zachodniej ipołUdniowej
ścianiehali, Realizacja planowanego przedsięWzięcia nie Wiąże się z koniecznością
Zmiany Wyżej opisanego sposobu zagospodarowania terenu, Na opisanym terenie nie
będą funkcjonować inne firmy oraz nie będzie prowadzona inna działalnośćniż
planoWane przedsięWZięcie,
W celu ograniczenia oddzialywania planowane9o przedsięWzięcia na środowisko
W zakresie gospodarki Wodno,ściekowej Zastosowany zostanie pobór Wody na cele
socjalno-bytowe
miejskiej sieci Wodociągowej, ściekisocja|no-bytowe będą
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej, Scieki przemysłowe/technologiczne

z

)

odprowadzane będą do istniejące] kanalizacji miejskiej na Warunkach jakie zostaną
Wydane przez gestora sieci lub zbieranie ich do szczelnych pojemnikóW i oddane jako
odpad uprawnionemu odbiorcy. Ścieki opadowe
terenóW UtWardzonych oraz
parkingóW będą podczyszczane
separatorze Substancji ropopochodnych
i odprowadzane do rowu melioracyjnego, Natomiast W zakresie gospodarki odpadami
powstające W trakcie funkcjonowania projektowanego obiektu odpady będą Wstępnie
magazynowane W sposÓb selektywny, Wszystkie odpady będą odbierane przez
uprawnione podmioty - specjalistyczne firmy posiadające zezwo|enia W tym zakresie,
W trakcie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych będą używane jedynie
maszyny i ulządzenia będące Wyłącznie W dobrym stanie technicznym i posiadające
Ważne przeglądy,

W

z

b) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziaływań przedsięWzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których
została Wydana decyzia o środowiskowych uwarunkowaniach,
znaiduiacvch sie na terenie. na którym planuie się realizacie
przedsigwziecia, oraz w obszarze oddziaływania przedsiewziecia lub
którvch oddzialvwania mieszcza sie w obszarze oddziałvwania
lanowa
o rze
ia w zakresie
kim ich od
nla mo
prowadzić do skumulowania oddziaĘWań z planowanym przedsięWzięciem.

Z karty

informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że otoczenie stanowią obszary
rolnicze i zabudowa komercyjna, produkcyjno-magazynowa. Bezpośrednie otoczenie
działki nr eW. 1626/5 stanowi:
> od północy - Wzdłuz glanicy działki biegnie ulica Tarczyńska, Za którą znajduje
się centlum logistyczne Z obiektami o funkcji magazynowej, zlokalizowanymi
W odległościokoło 35 m od terenu inwestycji;
>
zachodU
bezpośrednio do działki inwestycyjnej przylega teren
niezagospodarowany, przeznaczony pod przyszłą budowę hali magazynowo
produkcyjnej, za którym znajduje się zabudowa mieszkaniowa (około 225 m na
zachód od terenu inwestycji), W odległościokoło 170 m j 520 m W kierunku
południowo-zachodnim znajdują się dwie nowo Wybudowane hale magazynowe,
Dalej W kierunku zachodnim i południowo-zachodnim znajdują się tereny rolnicze
z pąedynczymi zabudowaniami mieszkaniowymi,
> od południa - rozległe obszary ro|nicze oraz pąedyncze skupiska drzew;
> od Wschodu - WZdłuż granicy działki przebiega ciek powierzchniowy, za którym
W odległościokoło 30 m od terenu inwestycji znajduje się pojedyncża Zabudowa
mieszkaniowa oraz tereny rolnicze. Dalej W kierunku Wschodnim zlokalizowana
jest Zabudowa mieszkaniowa miejscowości ciemno-Gnojna (200 m oraz dalej od
terenu inwestycji).

od

-

Teren przedsięWzięcia znajduje się W otoczeniu prowadzonej działalnościrolniczej
i

działalnościgospodarczej. Emisje z procedowanego przedsięWzięcia to:
> emisje hałasu z Wentylacji mechanicznej i central Wentylacyjnych, a takźe
klimatyzacji i spręźarek oraz ruchu pojazdóW;
> emisja zanieczyszczeń ze spalania gazu z uwagi na ogrzewanie hali oraz ruchu
pojazdóW, a takźe lotne związki organiczne z procesu produkcyjnego;
> emisja ściekóW bytowych, które będą odprcWadzane do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej,
> emisja ściekóW przemysłowych, które będą odprowadzane do istniejącej
kanalizacji publicznej na Warunkach jakie zostaną Wdane pżez gestora sieci,
lub będą oddawane jako odpad;
> emisja odpadóW.
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Wyniki obliczeń pokazały, że Wańości dopuszczalne nie będą przekroczone. Na terenie
inwestycji nie będzie prowadzona inna działalnoścniż planowana działalność
produkcyjna, Nie przewidUje się Wystąpienia innych rodzajóW oddziaływań
skumulowanych na terenie inwestycyjnym niż W Zakresie emisji hałasu emisji
zanieczyszczeń do powietrza.

i

i

planowanych może
powietrza,
Wykorzystania
potencjalnie dotyczyć emisji hałasU, emisji zanieczyszczeń do
krąoblaz. Planowane przedsięWzięcie nie będzie
infrastruktury, Wpływu
funkcjonalnie ani organizacyjnie związane z innymi przedsięWzięciami, jednakże jego
funkcjonowanie możliwe będzie dzięki Wykorzystaniu iStniejącej infrastruktury
zlokalizowanej W obrębie działki 1626/5, jak róWnież istniejącej infrastruktury publicznej,
lstniejąca infrastruktura W obrębie działki inwestycyjnej została Wybudowana specjalnie
planuje się realizacji
myślą realizacji planowanego przedsięWzięcia
jakiegokolwiek innego przedsięWzięcia W tym obszarze, stąd nie Wystąpi kumUlacja z

Kumulacja oddziaływań przedsięWzięć istniejących

na

z

inie

o

innymi przedsięWzięciami na tym samym terenie, oddziaływanie skumulowane

W

Zakresie poboru Wody, odprowadzania ściekóW i zaopatrzenia W energię elektryczną jak
tym inflastruktury jeSt przedmiotem analizy
róWnież Wykorzystanie związanej
dokonwanej przez gestoróW poszczególnych Sieci na etapie Wydawania WarunkóW
przyłączenia do tych sieci, biorąc pod uwagę informacje dotyczące aktualnego
obciążenia infrastruktury przez funkcjonujące zakłady jak róWnież przewidywanego
obciążenia przez przedsięWzięcia planowane do realizacji W przyszłości,Uzyskanie
umóW przyłączeniowych oznacza, że nie należy spodziewać się znaczącego
negatywnego oddziaływania,

z

Krajobraz W otoczeniu planowanej inwestycji zmieniał się W ciągu ostatnich lat
z rolniczego W kierunku działainościgospodarczej, Wliczając halę, W której
zlokalizowane zostanie planowane przedSięWzięcie. Realizacja planowanego
przedsięWzięcia nie będzie miała wpływu na lokalny kląobraz, gdyż nie zmieni
obecnego zagoSpodarowania terenu,

c) różnorodności bioloqicznei. wvkorzvstania
qlebv. wodv i DoWierzchni ziemi:

zasobów naturalnvch. w tvm

Planowane przedsięWzięcie zlokalizowane będzie na terenie już przekształconym na
cele działalnościprzemysłowej i instalacja planowanych instalacji i urządzeń nie będzie
powodowała dodatkowego Wpływu na lokalny krąobraz. PrzedsięWzięcie zlokalizowane
jest W znacznych odległościachod obszaróW chronionych, Realizacja przedsięWzięcia
nie będzie Skutkować stworzeniem WarunkóW, które byłyby atrakcyjne dla zwierząt, co
mogłoby prowadzić do potencjaInego ryzyka odziaływania na nie, Ponadto, hala
produkcyjna Waz z Iowarzyszącą infrastrukturą jest ogrodzona, co uniemożliwia
wejściena teren Większych Zwierząt. Tereny zielone, które zostały zorganizowane
W ramach realizacji istniejącej zabudowy, pozostaną W obecnym kształcie, W Związku
z powyższym, nie przewiduje Się Wystąpienia negatywnego Wpływu na śWiatroślinny,
zwielzęcy, glzyby olaz formy ochrony przyrody. Różnorodnoścbiologiczna jest niska,
ponieważ teren został przekształcony W obszar przemysłowy,
Na etapie eksploatacji przedsięWzięcia Wykorzystywane będą: Woda, energia
elektryczna i gaz oraz materiały używane do produkcji (głóWnie szklane preformy oraz
substancje powlekające),

d) emisii i Wvstepowania innvch uciążliwości:
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Wszystkie obiekty na terenie inwestycji zostały już Wybudowane W oparciu
o uzyskane Wcześniej decyzje prawne, Etap budowy dla przedmiotowej inwestycji będzie
polegał na Wprowadzeniu nowych instalacji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
Większośćprac będzie prowadzona WeWnątrz hali, a tym samym nie będzie powodować
emisji hałasu do środowiska.
Potencjalne źródła emisji hałasu to dostawy Sprzętu samochodami ciężarowymi
W Związku z powyż§zym nie przewiduje się nadmiernego
oddziaływania na tereny przyległe. Ewentualna emisja hałasu będzie ograniczona do
bezpośredniego Sąsiedztwa robót inie będzie Wykraczać poza granice działki
inwestycyjnej, Należy ńwnież zaznaczyć, że Wszystkie planowane prace
z Wykorzystaniem sprzętu budowlanego będą miały charakter czasowy, a ich uciązliwośc
akustyczna będzie ograniczona do pory dnia i nie spowoduje trwałych negatywnych

i

montaż instalacji,

zmian w środowisku,

Produkcja planowana jest W ramach istnie.iącego obiektu, W którym Wszystkie
emitory hałasu zostały już zaprojektowane, tak Więc hala magazynowo-usługowoprodukcyjna jest gotowa do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nie przewiduje się
Wprowadzenia dodatkowych emitoróW hałasu (poza pojazdami) na potrzeby planowanej
produkcji, W obliczeniach uwzględniono jednak Wszystkie źródła emisji na terenie obieKu
W celu oceny Wpływu inwestycji jako całościna środowisko akustyczne. W związku
z powższym, na etapie eksploatacji przedsięWzięcia Wystąpią źródłahałasu, Wśród
których moźna Wyróżnić

lży grupy Ulządzeń:

1) źródła punktowe - pojedyncze użądzenia lub zespoły urządzeń zlokalizowane na
dachu ielewacji hali, a taże bezpośrednio na poziomie terenu (Wentylatory dachowe,
czerpnie powietrza, centrale Wentylacyjne, Wyrzutnie powietrza, dachy, zespół agregatu
prądotwórczego itp;)
2) budynki - obiekt magazynowo-usługowo-produkcyjny;

3) ruchome źródła punktowe - samochody cięźarowe i osobowe poruszające się po
terenie inwestycji - dostawy i odbiory produkowanych wyrobóW, Wizyty serwisowe,
bieżące utrzymanie inwestycji itp,

Analiza oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji Wykazała, źe
oddziaływanie akustyczne etapu eksploatacji nie powoduje emisji hałasu

wzeklacząącego obowiązujące normy opisane W Rozporządzeniu Ministra srodowiska
z dnia 14 czevca 2007 r, W sprawie dopuszczalnych poziomóW hałasu W środowisku.
Największe oddziaływanie hałasu Występuje przy receptorach R1 (Tarczyńska 2,
ciemno-Gnojna) i R5 (Lipowa 8, ciemno-Gnojna), NaIeźy podkreślió, że model
akustyczny zakłada najbardziej niekorzystny Wariant pracy (praca ciągła Większości
Ulządzeń, maksymalne poziomy mocy akustycznej urządzeń o zmiennej emisji hałasu,
maksymalne natężenie ruchu pojazdóW), a jednocześnie przyjmuje założenie, że Wiatr
Wieje od źródłaW kierunku punktu oceny We Wszystkich kierunkach. Wystąpienie
Wszystkich Wymienionych powyżej WarunkóW jednocześnie jest mało prawdopodobne,
a zatem rzeczywiste oddziaływanie akustyczne planowanego prŻedsięWzięcia powinno
być znacznie niższe niż to Wynika z obliczeń.
ciepło dostarczane będzie z istniejącej kotłowni opalanej gazem LPG. Nie planuje
się instalacji źadnych dodatkowych źródełogrzewania na potrzeby produkcyjne. Gaz
LPG nie będzie Wykorzystywany W procesie produkcyjnym.
Wentylacja hali będzie się odbywać za pomocą WywietrzakóW zintegrowanych
z Wentylatorami umieszczonych na dachu budynku, NaWieW do hali będzie się odbywaó
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za pomocą kratek Wentylacyjnych zlokalizowanych W ścianach zewnętrznych budynku
oraz pęez bramy Wjazdowe, W okresie letnim Wentylacja grawitacyjna Wspomagana
będzie mechanicznie,

Planowane przedsięWzięcie

nie jest

klasyfikowane

jako

przedsięWzięcie

Wymagające ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania W myśl zapisóW art, 135
Prawo ochrony srodowiska (tekstjednolity DZ.U, z 2020 l,, poz, 1219 zpóżn- zm.)-

Ścieki sanitarne powstawac będą W Wyniku Zwykłego funkcjonowania pracownikóW,
szacunkowa ilośó ściekóW bytowych róWna będzie ilości Wody Wykorzystanej na ten ceI,
tj, około 45oo m3 /roczn ie,. Ścieki Sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji publicznej
istniejącym plzyłączem. scieki technologiczne Wytwarzane będą regularnie W Wyniku
prowadzenia prac porządkowych, tj, mycia podłóg przestzeni produkcyjnej oraz W
Wyniku mycia niektórych elementóW instalacji produkcyjnej, l\łycie podłóg obywać się
będzie przy użyciu profesjonalnych maszyn czyszczących do czyszczenia powierzchni
płaskich, posiadających zbiornik na zanieczyszczoną Wodę - Scieki te będą następnie
gromadzone W szczelnym zbiorniku, W przypadku klasyfikacji jako ściekiprzemysłowe,
będą one następnie systemem kanalizaqi zakładowej odprowadzane do publicznej
kanalizacji na Warunkach, jakie Zostaną określoneprzez gestora sieci,

Należy podkreślić, że planowana instalacja do produkcji będzie instalacją
nowoczesną, spełniającą nąwższe standardy W zakresie ochrony środowiska, Z Uwagi

na liczne zabezpieczenia olaz hermetyzację procesu produkcji ryzyko Wystąpienia rozlań
substancji Wykorzystywanych W produkcji jest znikome, co znacząco zminimalizuje
możliwośćWystępowania zanieczyszczeń W genelowanych ściekach,

Drugim rodzajem ściekóW technoIogicznych Wytwarzanych regularnie będą ścieki
z mycia niektórych elementóW instalacji produkcyjnej, czyszczenie to polegało będzie na
umieszczeniu elementu W specjalnej myjce, W której Wykorzystywana będzie Woda
z dodatkiem środkóW czyszczących, Ściekl te będą gromadzone w szczelnym zbiorniku,
a następnie systemem kanalizacji Zakładowej odprowadzane do publicznej kanalizacji na
Warunkach, jakie zostaną określone przez gestora sieci, Gestor sieci określi
dopuszczalne stężenia poszczególnych Substancji W odprowadzanych ściekach, W
przypadku klasyfikacji jako odpad będzie on odbielany i dalej zagospodarowany przez
uprawniony pomiot jako odpad,

Sporadycznie, ściekibędą róWnież generowane W Wyniku Wymiany Wody
W systemie Wody chłodzącej związanej z wieżami technologicznymi. Będzie to czysta
Woda, krążąca W systemie zamkniętym, W ZWiąZku Z czym nie będzie miała kontaktu
z substancjami, które mogłyby doprowadzić do jej zanieczyszczenia. Niemniejjednak, ze
Względu na źródła powstawania, formalnie będzie klasyfikowana jako ściekprzemysłowy.

Szacowana ilośćściekóW technologicznych Wyniesie około 72

m3 /rok,

Na obecnym etapie przedsięWzięcia brak szczegółowych informacji jakie będzie
stęźenie poszczególnych substancji W ściekach technologicznych, Z tego Względu,
W początkowym okresie funkcjonowania przedsięWzięcia ścieki te będą klaslikowane

jako odpad płynny i przekazywane obiorcom uprawnionym do gospodarowania tego typu
odpadami, W trakcie eksploatacji Wnioskodawca Wykona laboratoryjne badania jakości
Wytwarzanych ściekóW iskonsultuje z gestorem publicznej Sieci kanalizacyjnej możliwośc
odprowadzania takich ściekóW do systemu kanalizacji, Jeślibędzie taka możljwość,
ściekitechnologiczne będą odprowadzane do publicznego Systemu kanalizacj
W Zależnościod Wymagań gestora sieci, może byc Wymagane podczyszczen e
Wlwarzanych ściekóW przed ich Wprowadzeniem do kanalizacji publicznej W ce u
spełnienia oczekiwanych norm,
,
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Niezależnie od powyźszego, odprowadzane ściekipzemysłowe nie będą
pżekraczały dopuszczalnych norm jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, W sprawie sposobu realizacji obowiązkóW
dostawcóW ściekóW przemysłowych oraz WarunkóW Wprowadzania ściekóW do Ulządzeń
kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 l., poz. 1757)- Ponadto, jeśliW składzie
ściekóW znajdą się Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska Wodne9o
(Wylistowane W Rozporządzeniu l\4inistra Gospodarki Morskiej i Zeglugi sródlądowej
z dnia 28 czerwca 2019 r. W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
Wodnego, których Wprowadzanie W ściekach przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych Wymaga uzyskania pozwolenia Wodnoprawnego (Dz-U - z 2019 l_, poz.

1220), inwestor uzyska stosowne pozwolenie Wodnoprawne, W którym zostaną określone
szczegółowe Warunki WprowadZania ściekóW do kanalizacji innego podmiotu,

i

likwidacji nie będzie Wiązał się ze zużyciem Wody
technologiczne oraz Wytwarzaniem ściekóW technologicznych-

Etap budowy

na

cele

w ooarciu o wiedze nau kowa rvzvka wvstapienia poważnvch
uwzolednieniu
naturalnvch i budowlanvch. p
awarii lub kalas
zwiazaneoo
technolooii.
w
tvm
rvzvka
i
stosowanych
użvwanvch substancii

e) ocenioneoo

ze zmiana klimatu:

Biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalnościoraz kMeria określone
W Rozporządzeniu lv]inistra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r, W sprawie rodzajóW
i ilościZnajdUjących się W zakładzie Substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zlviększonym lub dużym ryZyku Wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r- poz, 138), planowane przedsięWzięcie nie należy
do przedsięWżięć stwarzających możliwośó powstania poważnej awarii. Wykonanie
przedmiotowego przedsięWzięcia polegającego na montaźu inStalacji, Zgodnie ze sztuką
budowlaną itechnologiczną oraz obowiązującymi przepisami p,poż, i bhp zminimalizuje
możliwośćWystąpienia 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 Wpływu przedsięWzięcia na
klimat,

0

pżewidywanych ilościi rodzaju Wytwarzanych odpadóW oraz ich Wpływu
na środowisko, W przypadkach gdy planuie się ich powstawanie:

Wszystkie Wytwarzane odpady (za Wyjątkiem zmieszanych odpadóW komunalnych)
będą zbierane selektywnie W przeznaczonych do tego pojemnikach, odpowiednich do
Właściwościfizycznych i chemicznych odpadóW, Wszystkie pojemniki na odpady będą
oznaczone co najmniej kodem odpadu, odpady ciekłe będą przechowywane
W szczelnie zamkniętych pojemnikach. Wszystkie pojemniki do gromadzenia odpadóW
będą zlokaiizowane 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 częśćprocesu Wlwarzania
odpadóW do momentu zebrania objętości transpońowej, odpady będą odbierane
Wyłącznie przez uprawnionych odbiorcóW, posiadających stosowny Wpis do rejestru
W zakresie transpońu odpadóW olaz zezwolenie na dalSze gospodarowanie odpadami.
W pierwszej kolejności odpady będą przekazwane do odzysku tam gdzie to moźliwe,
a

jeślinie będzie to możliwe - do Unieszkodliwienia.

Biorąc pod uwagę, że iloścW}łWarzanych odpadóW niebezpiecznych przekraczać
będzie 1 Nłgłok,zgodnie z ańykułem 135 Ustawy Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity DZ, |J. 2020, poz. 1219 z póżn. zm,) Wnioskodawca jest zobowiązany do
10

uzyskania pozwolenia na Wytwarzanie odpadóW, które określi szczegółowe Warunki
9ospodarki odpadami, zapewniające minimalizację i/lub uniknięcie potencjalnego
oddziaływania na środowisko.

odpady będą róWnieź Wytwarzane na etapie budowy i likwidacji inwestycji, Na etapie
budowy, W związku z przywiezieniem instalacji i ulządzeń na teren zakładu oraz
uruchomieniem procesóW produkcyjnych, powstaną głóWnie odpady opakowaniowe.

odpady powstające na etapie realizacji

i

eksploatacji przedsięWzięcia będą
odpowiednio magazynowane, W sposób bezpieczny dia środowiska, a następnie
przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

9) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z 6misii:

z

pżedłożonądokumentacji Wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

2, Usvtuowanie Drzeds

środowiska. w szcz
zdolnościsamoocz
naturalnvch. walo
!triciscowvch olanó

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płvtkim zaleoaniu wód Dodziemnvch.
w tvm siedliska leqowe oraz uiścia .zek

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dylektora zażądu zlewni W Łowiczu
Państwowego GospodarSMa Wodnego Wód Pol§kich Wynika, że przedmiotowe
przedSięWzięcie zlokalizowane jest W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych części Wód

powierzchniowych PLRw2o0o172727631 Pisia Gągolina od źródełdo okrzeszy
z Oklzeszą, Dla JCWP Pisia Gągolina od źródełdo okrzeszy z okrzeszą stan o9ólny

określonojako zły, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za niezagrożone, Dla
przedmiotowej JCWP Wyznaczono derogację na podstawie ań.4 ust, 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/vVE, którą uzasadnia się brakiem możliwości
technicznych, W zlewni JCWP Występuje presja komunalna, W programie działań
Zaplanowano działania podStaWoWe, obejmujące uporządkowanie gospodarki

Wystarczające, aby zredukować tą presję W zaklesie
Wystarczającym dla osiągniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla
Wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły

ściekowej, które

Są

Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł byc osiągnięty do roku 2021-

Nie przewiduje się bezpośledniego Wplywu przedsięWzięcia na stan

jakościowy
powielzchniowych
podziemnych,
i ilościowy Wód
i
Uznać na|eży, iż powyższe rczwiąZania techniczne pozwolą Zabezpieczyć środowisko
Wodne przed emisją substancji ropopochodnych do Wód podZiemnych, Teren realizacjj
przedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednolitej częściWód podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200065, której stan ilościowy i chemiczny określono jako
dobry, a osiągnięcie celóW ślodowiskowyCh uznano za niezagrożone,
Ze Względu na skalę, charakter jZakres przedmiotowego przedsięWzięcia stwierdzono,
że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stvlalzać zaglożeń dla osiągnięcia
ce|óW środowiskowych jedno|itych częściWód, W tym będzie odbywało się W sposób

zapewniający nienaruszalnośćprzepisóW prawnych dotyczących ochrony
określonychW Planie 9ospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły,

Wód,
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Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń WarunkóW korzystania z Wód regionu
Wodnego srodkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Dz. U- Województwa Mazowieckiego poz,
Gospodarki Wodnej W Warszawie
3449 ze zm.\.

-

W analizowanym przypadkU nie przewiduje się oddziaływań na jednolite częśca Wód
podziemnych, z pżedłożonądokumentacji nie Wynika, aby W rejonie inwestycji

Występowały obszary o pMkim zaleganiu Wód podziemnych, Planowana inwestycja nie
znajduje się W obszarue szczególnego zagrożenla powodzią Wynikającym z l\.4ap
zaqożenia Powodziowego,

b) obszarv WvbrzeżV iśrodowiskomorskie:
Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane
i środowiskiem morskim.

będzie poza

obszarami wbrzeży

c) obszarv Eórskie lub leśne
Przedmiotowe pżedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
ileśnymi.
d)

obszarv obiete ochrona. w tvm s

ochronne zbiorników Wód śródlądowych.

ochronne uieć wód

i

obszarv

z

przedłożoną dokumentacji nie Wynika, aby W bezpośrednim rejonie planowanej
inwestycji Występowały obszary objęte ochroną, W tym strefy ochronne Ujęć Wód
i obszary ochronne zbiornikóW Wód śródlądowych,
e)

obszarv wvmaoaiace specialnei ochron v ze wzoledu na wvsteDowanie
qatunków roślini zwierzal lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodniczvch
ra 2ooo oraz Dozostałe obszarv
obietvch ochrona. w tvm obszary
formv ochronv przvrodv.

Przedmiotowa inwestycja z|oka|lzowana będzie poza granicami obszaróW objętych
ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz, Uz 2020 r., poz. 55, Ze żm. zwanej dalej 'ustawą o ochronie przyrody"), Teren
plzeznaczony pod przedmiotową inwestycję zlokaIizowany jest W odległoŚci ok, 4,9 km
od obszaru Natura 2000 - Dąbrowa Radziejowska PLH140003 W kierunku północnozachodnim od terenu inwestycji, Najbliższy koMarz ekologiczny o znaczeniU ponad
lokalnym (Dolina Bzury - Dolina Pilicy KPnc-21B) zlokaIizowany jest W odległościok,
,15,8

km W kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji,

Biorąc pod UWagę zakres i lokalizację przedsięWzięcia stwierdza Się, iż rca|izaąa
ifunkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać
na przedmioty ochrony i integralność WW, obszaru Natura 2000 oraz spójnośc
Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, Ponadto realizacja inwestycji nie Wpłynie
znacząco negatywnie na siedliska łęgowe,
Realizacja inwestycji ze Względu na lokalizację nie powinna spowodować pogorszenia
WaloróW krajobrazowych otaczającego terenu,

0 obszary, na którvch standardv iakościśrodowiska zostaly przekroczone
lub istnieie prawdopodobi eństwo ich Drzekroczenia:
1)

z

karty informacyjnej przedsięWzięcia nie Wynika, aby W rejonie inwestyc]i
Występowaly obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Iub iStnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g)

obszarv

o

kraio
archeoloqiGzne

zie maiacvm znaczenie his

kuItu rowe lub

informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że W rejonie planowanego
pzedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,

z kańy

kulturowe lub archeologiczne,
h)

qestośćzaludnienia

Gęstośćzaludnienia na terenie gminy MszczonóW Wynosi ok. 78 osób/km2
GUs z 2019 r,).

i)

(Wg

danych

obszarv Drzvleqaiace do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iWjej najbliższej okolicy nie Występują jeziora.
j)

uzdrowiska i obszary ochron v uzdrowiskowei

W Ęonie realizacji
uzd rowiskowej

k) wodv i

pżedsięWzięcia brak

jest

uzdrowisk

i

obszaróW ochrony

,

obowiazuiace dla nich cele środowiskowe

Według charakterystyki Jednolitych częściWód Podziemnych (JcWPd) planowane
przedsięWzięcie Znajduje się W granicach JCWPd o kodzie PLGW200065, która
charakteryzuje się dobrym stanem ilościowymoraz chemicznym, ocena ryzyka
nieosiągnięcia celóW środowiskowych nie jest zaglożona- W analizowanym przypadku

nie przewiduje się oddziaływań na jednolite częściWód podziemnych, cele

środowiskowe dla Wód powierzchniowych ipodziemnych to utrzymanie lub osiągnięcie
Wartości granicznych odpowiadających dobremu stanowi tych Wód W zakresie
WskaźnikóW biologicznych oraz fizyko-chemicznych, Na terenie planowanej inWestycji
ani na obszarach W pobliżu niej nie znajdują saę strefy ochronne ujęć Wody,

Dostawa Wody do celóW socjalno - bytowych pracownikóW realizowana będzie
W Sposób ciągĘ, z sieci gminnej Wodociągowej, zgodnie z Warunkami technicznymi
otrzymanymi od gestora sieci, Planowane przedsięWzięcie nie będzie Wymagało dUżego
zapotrzebowania na Wodę, PoróWnując zapotrzebowanie na Wodę do poszczególnych
celóW można Zauważyć, że Woda Wykorzystywana będzie głóWnie na cele socjalnobytowe pracownikóW - około 4500 m3 Wody rocznie na cele socjalne oraz około
1 10 m3 Wody rocznie na cele technologiczne,
Planowana inwestycja z uwagi na posadowienie obiektóW oraz towarzyszącej
infrastruktury W tym zbiornika retencyjnego, a także zabezpieczenia W postaci
zastosowania utwardzenia placóW manewrowych, zastosowanie separatora dla Wód
opadowych z terenóW utwardzonych, skanalizowania odprowadzania Wód opadowych,
magazynowania odpadóW na Utwardzonych powierzchniach nie będzie miała Wpływu
negatywnego na funkcjonowanie omawianego JcWP i nie Wpłynie na osiągnięcie celóW
środoWiskoWych,

3) Rodzai

iskala moźliweoo oddziałvwania

uwarunkowań wvmie

rozwaźaneoo w odniesieniu do
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a) zasiequ oddziałVwania - obszaru qeoqraficzneqo i liczbv ludności. na która
oddziałvwać.

Drzedsiewziecie

zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięWzięcia ograniczy się do najbliźszego
otoczenia miejsca jego realizacji.
b) transoranicz

neoo charakteru

o

Doszczeoólne elemen tv orzvrodnicze

Ze

Względu

na rcdzą p|anowanej

ziałvwania orzedsi

inwestycji oraz

transgraniczne oddziaływania na środowisko,

wielkości.intensvwn

c) cha rakteru,

z

uwzqlednieni em obciażenia istni
n

o momen

jej

lecla

na

lokalizację

nle Wystąpi

i złożonościo

ziałvwania.

infrastrukturv tech lcznel oraz
ia oddzi

skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości
Planowane
znacznej Wielkości lUb złożoności
Wystąpienia oddziaływań
na
środowisko,
przedsięWzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać
Ze Względu na charakter

d) Drawdooodob

i

o

oddziałvwania

lnformacje zawańe W przedłożonej dokumentacji przedsięWzięcia potwierdzają
Wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięWzięcia.
Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg Iokalny i ograniczą się do
najbliższego obszaru realizacji inwestycji,

e) czasu trwania. czestotliwości i odwracalności oddziałvwania

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)

powiazań z innvmi pE edsiewzigciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań przedsiewzieć realizowanvch i zrealizowanvch. dla którvch
na decvzia o środowiskowvch uwaru nkowaniach.
została
realiza
n esl
nle
na któ
hsi
przedsi
ia lub
oraz w obszarze oddziałvwania
Dęedsiewzi
oddziałvwania
w
obszarze
nla
mleszcza
sig
którvch oddzi
planowaneqo Drzedsiewziecia - w zakresie . w iakim ich oddziałvwania
nia oddziałvwań z lanowanvm
dzić do skumu
mooa p
przedsigwzieciem

Z

uwagi na charakter planowanego przedsięWzięcia, polegającego na montażu
instalacji W hali magazynowo-usuługowo,produkcyjnej, jego realizacja nie Wpłynie na

zwiększenie oddziaływań skumulowanych

s) możliwośćoqrani

W

rejonie inwestycji,

nia oddziałvwania:

przedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
zastosowanie rczwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
przedsięWzięcia na środowisko. Przewidywane .ozwiązania chroniące środowisko będą
miały zastosowanie na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji:

zgodnie

planuje

.

z

się

Pobieranie Wody z istniejącej sieci Wodociągowej;
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odprowadzanie ściekóW sanitarnych
publicznei;

do

istniejącego systemu kanalizacji

odprowadzanie Wytwarzanych ściekóW przemysłowych/technologicznych do
istniejącej kanalizacji publicznej na Warunkach jakie zostaną Wydane przez
gestora sieci lub zbieranie ich do szczelnych pojemnikóW i oddawanie jako
odpad uprawnionemu odbiorcy;

odprowadzane ściekinie będą przekraczać dopuszczalnych Wańości
WskaźnikóW zanieczyszczeń Według Rozpolządzenia Ministra Budownictwa

z

dnia 14 lipca 2006 r. W sprawie sposobu realizacji obowiązkóW dostawcóW
ściekóW przemysłowych oraz WarunkóW Wprowadzania ściekóW do urządzeń
kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U , z2016 r., poz. 1757)|

JeśliW odprowadzanych ściekach technologicznych znajdą się

substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska Wodnego, WóWczas na odprowadzanie
takich ściekóW do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu zostanie uzyskane
stosowne pozwolenie Wodnoprawne, Kóre określiszczegółowe Warunki
odprowadzania ścieków oraz rcZ iązania chroniące środowisko;

segregowanie
odpowiednich
zlokalizowanych

i gromadzenie
do rodzaju i
W

odpadóW W pojemnikach/kontenerach
W{aściwościgromadzonych odpadóW,

dedykowanych do tego celu miejscach;

odpady niebezpieczne będą gromadzone W szczelnych,

zamykanych

pojemnikach;

Wszystkie pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadóW będą opisane co
najmniej kodem odpadu;

Pojemniki/kontenery

do gromadzenia

zewnętrznych zostaną umieszczone

odpadóW zlokalizowane

na

na

terenach

szczelnym podłożu, W sposób

zabezpieczający plzed negatwnym Wpływem czynnikóW atmosferycznych;

odpady zostaną pżekazane Wyłącznie autoryzowanym
posiadającym stosowne pozwolenia

W

stosunku

do

W

odbiorcom,
gospodarowania
odpadami;
zakresie

Wytwarzanych odpadów będzie prowadzona ilościowa

ijakościowa ewidencja zgodnie z Wymaganiami prawnymi:

Prowadzenie robót
i

spełniających normy

pzy użyciu Ulządzeń i maszyn
W

zakresie emisji spalin;

sprawnych technicznie

Bieżąca kontrola poprawności prac i stanu ulządzeń pżez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Prawidłowa organizacja pracy, używanie ciężkiego sprzętu budowlanego tylko
W godzinach dziennych;
Korzystanie ze spzętu budowlanego, który jest

W

dobrym stanie technicznym;

Wyłączanie silnikóW samochodóW cięźarowych podczas przeM W pracy lub
załadunku/rozład unku

;

Do celóW produkcyjnych zastosowane będą piece indukcyjne;

l5

Praca pojazdóW dostawczych

z

WĘczonymi silnikami będzie ograniczona

(ograniczenie pracy na tzw. biegu jałowym);

.

przeg|ądy i naprawy instalacji wykorzystywanych do produkcji będą wykonywane
regulafnie, aby utrzymać je W dobrym stanie technicznym,

obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (Nl G-622o.12-2021-JJ z dnja 14 mąa
2021 r-) o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano Wszystkie osoby
będące stronami W postępowaniu o moźliwościzapoznania Się z aktami sprawy oraz
możliwościąskładania uwag iWnioskóW, lnformację o planowanym przedsięWzięciu
podano do publicznej Wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
zlokalizowanej W siedzibie Urzędu l\4iejskiego W Mszczonowie oraz na Stronie
internetowej Urzędu (BlP). W pokoju nr 5A Wydziału Gospodarki Gminnej UrZędU
N/]iejskiego 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.6220,12-2021-JJ z dnia 30-09 -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 Wpłynęły,
ReaIizacja Zakładu produkcyjnego W istniejącej hali magazynowo-usługowoprodukcyjnej zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb 0001 W lvlszczonowie przy
ul. Tarczyńskiej, jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, realizowana będzie na terenie przemysłowym, W sąsiedztwie innych
zakładów, przez co nie Wpłynie negatywnie na krajobraz iład architektoniczny obszaru,
zgodnie
informacjami zawańymi W karcie informacyjnej przedsięWzięcia,
oddziaływanie planowanego zakładu ograniczać się będzie do obszaru inwestycji, tym
samym nie powodując uciąźliwościdla terenóW SąSiednich, co eliminuje ewentualne
konflikty społeczne, Niemniej jednak projektowanie i funkcjonowanie bezpiecznych dla
środowiskaprzedsięWzięc powinno się opierac przede Wszystkim na obowiąZujących
normach oraz uwzględnianiu lokalnych WarunkóW środowiskowych, Przeprowadzona
kip analiza oddziaływań oraz proponowanych rozwiązań technicznych,
technologicznych i funkcjonowaniu Wkazała, iż przedmiotowe przedsięWzięcie, przy
spełnieniu wszvstkich załoźeńiwarunków wvszczeqólnionvch w karcie informacvinei
orzedsiewziecia oraz oD iniach o ro anów ochronv środowiska oraz uwarunkowań
zawańVch W senlencii ninieiszei decvzii, nie będzie stanowiło ponadnormatywnej
uciążliwościdla ludzi i nadmiernego obciążenia dla środowiska.
Uwzględnia.iąc łączne uwarunkowania, o których mowa W ań, 63 ust. 1 ustawy ooś,
ti. po pżeprowadzeniu Wnikliwej analizy W zakresie rodzaju, charakterystyki
przedsięWzięcia ijego usytuowania - na podstawie przedłożonej kańy informacyjnej
przedsięWzięcia (Wersja publiczna Wersja poufna) zawańych W niej załoźeń

z

W

i

i

realjzacyjnych, oraz opinii organóW ochrony środowiska,uznano, że WW,
pżedsięWzięcie nie będzie pżedsięWzięciem mogącym W sposób znaczący negatywnie

Wpłynąćna środowisko.

w

związku z pov,lYższym orzeczono jak

W

sentencji decyzji.

16

od

niniejszej decyzji służyodwołanie

do

samorządowego Kolegium

odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, strona może Zrzec się prawa do Wniesienia
odwołania, zlzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie

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

i

BURMlsTRz
!!
nna i podpis osoby upoważnionei

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej

Kvck

:

Zgodnie z alt. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustavty z dnia 16ljstopada 2006 r- a opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2020 r, poz. 1546, ze żm.) oraz częścil ust. 45 zalącżnika do wW_ ustawy, oplata skańowa
za wydanie decyzji o śradowiskowch uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w wysokości 205,0a zł Głownie: dwieście pięc złotych i 00/100 groszy) została uiszczona na
konta llżędu Miejskiego w Mszczanowie dniu 27.04-2021 r- z adnatacją ,,oplata skańowa decyzia śfodowjskowa. Pawyzszą adnotację o uiszczeniu apłaty skarbowej dakonała w dniu
28,10.2021 r. : Jolanta Jackowska , główny specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej Urżędu
Miejskiego w Mszczonowie.

zAlącznikiI
1, charakterystyka pzedsięWzięcia

otrzvmuia;
1

.

2.

3

Pełnomocnik firmy corning optical Fiber Polska sp, z o,o,,
strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
ala- JJ.28j02021 l.

Do wiadomości:

t

negionalny oyrektor ochrony Środowiska
Warszawie, ul. Henryka sienkiewicza 3,
00-015 Warsuawa,
Państvvowy Powiatowy lnspektor
Sanitarny w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40,
PGW Wody Polskie - Dyrektor zażądu zlewni
Ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

W

2.
3,

W

Łowiczu
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OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

arl ]3Ust 1 2 Rożporzadzen a Palamentu Eulopejskego Rady {UE) 2016/679 ż 27 kWetn a 20]6 r, wsprawe
ochronyosób fizyczńych WżWążkU ż pżebłauaniem danych osobowych wsprawie swobodnego pżepłyvu takjch danych oraz
Uchylen]a dyrekty!ry 95/46ME (Dż U L]E L z20]6r Nl ]]9 sl zezm) dale]: ,RoDo' ŃorńUję że:
Na podstawe

1,

pżoz Bunnistr.a M§zczonowa
AdministEtoEm Pań§twa danych osobowych jest Gmina lMszeonów €p€zentowana
pl,
Msżeonów,
e_ńail:
uźąd,miejski@mszczonow
tel, kontaktosy: +48 46 858 28
Plac
PŃudskiego
1,
96-320
{adEs:

2,

Administdol lvyżnaeyłlnspekto€

3,
4,

Podst

5,

6.
7,
8,

9.
1

0,

40),

ochrony Danych, ż Kórym mogą się Państwo koniaktować We W§zy§lkich sprawach
dotycżących pżstń€źanja danych osobowych za pośrednicts€m adrcsu emaii| ]ispekio.@cbi24,pl lub pisemnie na
adrcs Admini§tratola,
Pańsiwa dane osobowe będą pżetłażanew ce]u Wydania decyzji o środowiskolvych Uwarunkowaniaoh zgodnie z

a)
b)
c)
d)

a

pEwna do pżeM/ażania danych osobowych:

6 Ust.1 lit, cRoDo,
ustawa ż dnia 3 pażdżiernika2008 l, o udo§tępnianiu iniomacji o łodowisku ! jego ochlonie, udziale
§poleczeńsiła W ochronie ślodowiska oraż ocenach oddżialvania na śodowisko,
pżedsięWżięć
ożpoźądzenieRady NłinistóW ż dnia 10 wreśnia2019 r, w sp€Wi€
mogących żnaeąco oddżiatywać na Śrcdowisko,
ań.6 Usi,1 lit, a RoDo (na podstawie zgody) Wpżypadku danych podanych doblowolnie.
państrł€ dane osobowe będą pżetłażanepźez okrcs 10 pełnych lat kalendażowych,
lieącod 1 stycznia foku nasĘpnego po rcku,wkiórym n a stąp ilo zakoócu en ie splaw (11 lat),
na pod§taw:e Rożporżądzenia Preżesa Rady Ministrów z dnia 18 stycżn]a 201 1 r, W
spEwie instrukcji kancelaryjnej, j€dnolitych żeeowych Wykazów akt olaż insłukcjiW
§pEwie o§anizacji i żakresu dzialania alch]Wów zakładolvych, albo do memenlu

ań

Pańsh!€ dang nio będą pżetł€żane W sposób żautomatyzowany, Wtym nie będą podlegać prcfilowanlu,
Państwa dane ośobowych nie będą pżekażylvane poża EurcPejski obsal Gośpodarczy (obejmuiący Unię Europejską,
Noregię, Liechtenstein i l§landię),
W A^/iązku z pżetważaniem Pań§hła darych osobowych, pżys]ugują Pań§twu następujące p€Wa:
PEWo dosiępu do §woich danych oraz otzymania ich koPii;
plawo do splosiowania (pop€Wiania) §Woich danych osobo$rych
p€wo do ogran]czen]a pżetważnia danych osobowych;
pEwo do cofnięcia zgody w dowo nym momencie beż Wp]}vu na żgodnośó
ż pErem pżetł€żania, ktÓ€go dokonano na Podsiaw]eżgody pżedjej @fnięciem;

a)
b)
c)
d)
e) plaw§ Wnlesienia skaBi do

Ppże§a Użędu ochrony Danych

osobMych

(ul, stawki 2,00193 Warvawa), wsyluacji,gdy !żna Pani/Pan że pEtłaźniedanych osobNych nalu§za
przepi§y ogólnego ożpożądżeniao ochrcniedanych o§obowych (RoDo);
Podanie puez Państlva danych osobowych Wynjkających z ustawy o udoslępnianiu inńo.macji o ś@dowisku ijego
ochrcnie, udżiale spo]eczeństwa W och.onie środowiska o€z ocenach oddzial]^vania na łodowi§ko jest obowiąukowe,
Niepżekażanie danych skut<ować będzie bfakiem realiżacjicelu, o Kórym mowaWpunkcie 3,
Dane WnioskodawóW żostaną Pżekażane podmiotom lub oQanom lprawnionym na Podstawie pżep]sów p€wa,
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buRlnslRZ n§ZcZOŃOwA
Plac Piłsudsk ego l
96,320 l!4sZCZoNoW

lel centlala (0-46)858

28 20

MszczonóW, dn 2021,1o.2B

sekrclar al10 46)858 28 40

G.6220.12.2021.JJ

charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
polegającego na ,,Realizacji zakładu produkcyjnego W istniejącej hali magazynowousługowo-produkcyinej zlokalizowanej na działce 1626/5 obręb 000,1 W Mszczonowie
plzy ul. Tarczyńskiej", powiat żyrardowski, województwo mazowieckie,
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i.iego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiskaoraz
o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.2021 l., poz-247, ze zm-|.
ZaĘcznik 1 do decEji z dnia
ff G.6220.12.2021.JJ

2021 .10 .28

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziałylvania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W§3ust, 1 pkt 14 oraz § 3 ust, 1pkt37 lit, c Rozporządzenia Rady MinistróW
z dnia 10 Września 2019 r. W sprawie przedsięWzięc mogących znacząco oddziałWać na
środowisko(Dz. U, z 2019 l-, poz- 1B39), tj, 'instalacje do powierzchniowej obróbki
substancji, przedmiotóW lub produktóW z zastosowaniem rozpuszczalnikóW olganicznych,
z Wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na Wprowadzeniu do ciągu
technologicznego kontenerowych urządzeń odzy§ku rozpuszczalnikóW" oraz ,,instalacje do
naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktóW naftowych, c) substancji lub
mieszanin, W rozumieniu odpowiednio ań. 3 pkt 1 i 2 rozpolządzenia nr 1907/2006,
niebędących produktami spożywczymi, d) gazóW łatwopalnych, e) kopalnych §urowcóW
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 pojemności nie Większej niż
10 m3 oraz zbiornikóW na olej o łącznej pojemności nie Większej niż 3 m3, a takźe
niezwiązanych

energetycznych

z

dystrybucją instalacji

do

magazynowania stałych SurowcóW

',

Telen, na którym będzie realizowane przedsięWzięcie jest objęty miejscowym

planem zagospodaroWania przestrzennego:

.

Uchwała Nr xlx/151/04 Rady Miejskiej W Mszczonowie

z 28

maja 2004 logłoszona W DziennikU Urzędowym Województwa lV]azowieckiego Nl2o4 poz- 5457
z dnia 14 sierpnia 2004 roku W sprawie miejscowego planu zagospodarowania
prze§trzennego miasta lV]szczonowa, zgodnie z którym, przedmiotowa działka
znajduje się na terenach usług i przemysłu, plzeznaczonych pod utrzymanie
istniejących oraz realizację nowych budynkóW usługowych, produkcyjnych,
składowych Wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami, W
tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miej§cami postojowymi, dojazdami,
zielenią i infrastrukturą techniczną z projektowanymi i istniejącymi drogami

dojazdowymi oraz istniejącą i projektowana bocznicą kolejową (dyspozycja planu 2
UP/KK).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW objętych
ochroną na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u.
z 2o2o r., poz. 55, ze zm. zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"). Teren plzeznaczony
pod przedmiotową inwestycję zlokalizowany jest W odległościok, 4,9 km od obszaru
Natura 2000 - Dąbrowa Radziejowska PLH140003 W kierunku północno-zachodnim od
terenu inwestycji, Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponad Iokalnym (Dolina
Bzury - Dolina Pilicy KPnC-21B) zlokalizowany jest W odległościok, 15,8 km W kierunku
południowo-zachodnim od terenu inwestycji,

Z kańy

informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii DYektora zalządu Zlewni W Łowiczu
Państwowego Gospodarstlva Wodnego Wód Polskich Wynika, że przedmiotowe
przedsięWzięcie zlokalizowane jest W dorzeczu Wisły W obszarze jednolitych częściWód

powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy
z okrzeszą. Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do okzeszy z okrzeszą stan ogólny
określonojako zły, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla
przedmiotowej JoWP Wyznaczono delogację na podstawie ań,4 ust, 4 Ramowej
Dyrektylvy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60^r'r'E, którą uzasadnia się brakiem 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
osiągniecia 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,

zważWszy, że budynek wraz z Iowalzyszącą anfrastrukturą został jUż Wybudowany, etap
budowy planowanego przedsięWzięcia ograniczy się do przy|,/iezienia na teren imontażu
instaIacji/urządzeń niezbędnych do procesu produkcyjnego, Biorąc natomiast pod uwagę,
że budynek wraz z lowazyszącą infrastrukturą jest Własnościąinnego podmiotu, etap
likwidacji przedmiotowego przedsięWzięcia po]egał będzie na usunięciu instalacji/urządzeń
produkcyjnych z terenu, które zostaną przewiezione do innej lokalizacji bądź splzedane,

Planowane przedsięWzięcie obejmuje instalację do prodUkcji Włókna śWiatłowodowego,
która zostanie z|oka|izowana W istniejącej, nowo Wybudowanej hali, W obrębie hali
znajdują się przestrzenie produkcyjne, magazynowe oraz biurowe,
Zaopatrzenie

W

Wodę - Woda dostarczana będzie z pUblicznej sieci Wodocią9owej popĘez

na cele socjalne. technologiczne oraz
porządkowe: do mycia podłóg, do mycia niektórych elementóW instalacji prodUkcyjnej, jako
mgła Wodna podczas nakładania ochronnej pianki Uretanowej na szpule oraz Woda
chłodząca Wykorzystywana W Wieżach technologicznych. Dokładne zużycie Wody zostanie
określonena postawie odczytóW Wodomierza, Szacuje się zapotrzebowanie na Wodę na
cele socjalne na poziomie 12,45 m3 ldzień tj, około 4500 m3 /rok. szacowana iloścWody
potrzebnej do celóW technologicznych i porządkowych to około 1 10 m3 /rok, czyli ślednio
0,3 m3 /dzień,
istniejące przyłącze, Woda używana będzie

Ścieki - funkcjonowanie planowanego przedsięWzięcia skutkowało będzie Wytwarzaniem
ściekóW bytowych oraz przemysłowych/technologicznych, Ścieki socjalne powstawać będą
2

W Wyniku zwykłego funkcjonowania pracownikóW, llośc powstających ściekóW bytowych
będŹie zbliżona do ilościzużytej na ten cel Wody tj, około 4500 m3 /rok, Scieki te będą
oplowadzane do kanaIizacji publicznej istniejącym przyłączem,

Ścieki technologiczne powstawać będą W efekcie prowadzenia pfac porządkowych tj,
mycia podłóg powierzchni produkcyjnej oraz W Wyniku mycia niektórych elementóW
instalacji produkcyjnej, Sporadycznie powstawać będą róWnież ściekiW związku

z Wymianą Wody W systemie chłodniczym, W systemie chłodzenia będzie używana czysta
Woda, która będzie krąźyćW zamkniętym obiegu inie będzie miała kontaktu
z substancjami, które mogłyby doprowadzic do jej zanieczyszczenia, szacowana ilość
ściekóW technologicznych/przemysłowych to około 72 m3 hok- Na obecnym etapie
przedsięWzięcia brak jest szczegółowych informacji na temat dokładnego §tężenia
poszczególnych substancji W ściekachtechnologicznych, Z tego Względu, W początkowym
okresie funkcjonowania przedsięWzięcia ściekite będą k|as},fikowane jako odpad płynny i
przekazywane obiorcom uprawnionym do gospodarowania tego typu odpadami, W trakcie
eksploatacji Wnioskodawca Wykona laboratoryjne badania jakościWytwarzanych ściekóW i
skonsultuje z gestorem publicznej sieci kanalizacyjnej, możliwoścodprowadzania takich
ściekóW do systemu kanalizacji, Jeślibędzie taka możliwość,ścieki technologiczne będą
odprowadzane do publicznego systemu kanal]zacji,

W

związku

z

powyższym, ocena odziaływania przeprowadzona W przedmiotowe

dokumentacji (KlP) uwzględnia potencjalny WpłyW na środowisko zaróWno odprowadZania
ściekóW do kanalizacji pubIicznej jak róWnież przekazryania ich jako odpad,

Energia elektryczna - energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania przedsięWzięcia
dostarczana będzie poprzez istniejące przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz,
W przypadku Sytuacji awaryjnych, Z agregatu prądotwórczego, szacowane szczytowe
zapotrzebowanie na energię e|ektryczną to 7 MW (tj, 61 320 MWh rocznie),

ogrzewanie iWentylacja - ciepło dostarczane będzie z istniejącej kotłowni opalanej gazem
LPG, Nie planuje Się instalacji żadnych dodatkowych źródełogrzewania na potzeby
produkcyjne, Gaz LPG nie będzie Wykorzystywany W procesie produkcyjnym. Wentylacja
hali będzie się odbywać za pomocą WywietrzakóW zintegrowanych z Wentylatorami
umieszczonych na dachu budynku, NaWieW do hali będzie się odbywac za pomocą kratek
Wentylacyjnych zlokalizowanych W ścianach zewnętrznych budynku oraz plzez b?my
Wjazdowe, W okresie letnim Wentylacja grawitacyjna Wspomagana będzie mechanicznie,
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