4 sierpnia 2021 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
07WOS.6220.9.2021
Decyzja
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pa
(tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247
, zwanej dalej ustaw
), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku
McDonald
ka 15, 02-674 Warszawa dzia
j przez
omocnika
Cezarego Rogala ul. Warszawska 36, 15stwierdzam:
I.

B
na budowie restauracji McDonald
Alei M
ki nr ew. 1320/9, 1321/8, 1321/11, 1322/6, 1322/9, 1323/8, 1323/11,
1324/7, 1324/9, 1325/5, 1325/7, 1326/4, 1326/6, 1327/7, 1327/8, 1328/9, 1329/7,
1330/7, 1334/3 i
jedn. ew. 143505_4 W
.

II.

m istotne warunki korzystani

odowiska w fazie realizacji i eksploatacji tego
la

ymi:
1. zaplecze bud
antropogenicznie),
2. b

zenia prac budowlanych
gdy zaistnieje ta

do odpowiednich siedlis
,
3. podczas prowadzenia prac zabezpi
do n
,
4. d
rodzimych oraz dostosowanych do lokalnych w
nektarodajnych
terminach kwitnienia,
5. zaplecze b
sz
,
6. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, pod
w ce
ieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
ionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania,
7.
i urz
dobrym stanie technicznym,
1

8. tankowanie i ewentualne naprawy
ud
inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych,
9. substancje ropopochodne na potrzeby maszyn budow
zbiornikach,
10.
miejsca postoj
11. w przypadku stwierdzenia konieczno
z k

u,
ace odwodnieniowe
runtowych; do minimum
yw ww.
i
godnie z ob

inwestycyjnej, a wody z odwodnien
przepisami,
12. w przypadku kolizj
i
art. 192 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz.
.)
n. niszczenia
wodnych oraz wyk
raz innych czynno ,
osiadanie ur dz
gruntu, zmniejszenie s
nych. Zgodnie z art. 389,
w zwi
art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy
, rozbudo
,
nych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego,
13. w trakcie realizac
h toalet lub innych), zbiorniki systematycznie
(nie
dopusz
a) przez uprawnion f
14. na etapie eksploatacji wod
socjalno-bytowych
15. na etapie eksploatacj
odp
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
16. wody opadowe i roztopowe
alizacji deszczowej, po
separatorze ropopochodnych
w separatorze ropopochodnych.
Uzasadnienie
odowiskowych uwarunkowaniach zgody na
e
pn. Budowa restauracji McDonald
Alei
, 1322/6, 1322/9, 1323/8, 1323/11, 1324/7,
1324/9, 1325/5, 1325/7, 1326/4, 1326/6, 1327/7, 1327/8, 1328/9, 1329/7, 1330/7, 1334/3 i 1335/3,
jedn. ew. 143505_4 W
z
wszcz
na wniosek McDonald
Sp. zo.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa dzia
j przez
Cezarego Rogala
ul. Warszawska 36, 15.
Zgodnie z art. 74 us
uwarun

owiskowych
burmistrz, prezydent miasta.

Prz
pkt 2 u
3 ust. 2 pkt 3 w
z
019 r.
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
prowadz

do przedsi
nia ra
gany. Wynika to z art. 71 ust. 2
z 3 ust. 1 pkt 58 lit. b
tekst

lifikacj
zgodni
do: Regionalnego Dyr
atowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Dyrektora
2

rgan
awie,
ni

w spraw

spodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o
przeprowadzenia oce
ywani

opinii
rzedmiotowego

pektor Sanitarny w Wyszkowie w opinii z dnia 7.06.2021 r. znak: PPISZNS-712/56/2021 stwierd
b
n
ko oraz opracowania raportu dla przedmiotowego
.
Dyrektor
wowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
potrzeby przeprowadzenia o
dla ww. inwestycji (opinia
z dnia 16.06.2021 r. zna
110.2021.PJ
na konieczno
ust. 1 pkt 1 lit. b ustaw
oraz
nie
rych mowa w art. 82 ust. 1 pkt
elem
:
1. zaplecze b

w mater

sz

,
2. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa

hmiastowe dzia
w celu
; zanieczyszc
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
3.
i urz
dobrym stanie technicznym,
4. tankowanie i ewentualne naprawy
w specjalistycznych stacjach serwisowych,
5. substancje ropopochodne na potrzeby maszyn budow
zbiornikach,
6.
miejsca postoju s
u,
7. w przypadku stwierdzenia konieczno
, pra
bez k
gruntowych; do minimum
odwodnienia wykopu oraz ogr
yw ww.
z
odwodnien
godnie z ob
przepisami,
8. w przypadku kolizj
niami
do art. 192 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wo
n. niszczenia lub
wodnych oraz wykonania
raz innych czynno ,
osiadanie
dnych
zmniejszenie s
nych. Zgodnie z art. 389, w zwi
art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
, rozbudo
wodnych wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
9. w trakcie realizac
do szc
h toalet lub innych), zbiorniki systematycznie
(nie
dopusz
enia) przez uprawnion f
10. na etapie eksploatacji wod
-bytowych
11. na etapie eksploatacj
socjalno-bytowe oraz
odp
do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej,
12. wody opadowe i roztop
dachowych
deszczowej.
Zgodnie z zapisami mpzp wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane
do kanalizacji deszczowej.
pi
z dnia 26.02.2016 r. znak GKiM.6331.2.4.2016 (dla inwestycji o
wszystkie cztery etapy) oraz
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z dnia 15.06.2021 r. znak: GKiM.6331.2.7.2021. Ze w
wskazano na koni
z
topowych do
sieci kanalizacji deszczowej
(56 l/s) poprzez zbiorniki zlokali
ciach 1324/7 i 1325/5.
Regionalny Dy
dnia 15.06.2021 r.
znak
-I.4220.723.2021.ACH w
analizowanego
nie istnieje
nia oceny
rodowisko. W postanowieniu orga
:
1. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca
antropogenicznie);
2. b
ko
, gdy zaistnieje ta
z terenu budowy, a w
eczki, zwier
;
3. podczas prowadzenia prac zabezpi
do nich
;
4. d
imych
nych
terminach kwitnienia.
W oparciu

o, opinie: Regionalnego Dyrektora
Och
nspektora Sanitarnego w Wyszkowie
i Dyrektora
du Zlewni
em P
spodarstwa Wodnego Wody Polskie
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
organ
odowisko.
1. Ro
a.

i

owanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Planowane przez Wnioskodawc przedsi wzi cie polega na budowie restauracji Mc Donald s
w m. Wyszk w, przy Alei Marsza ka J. Pi sudskiego, dzia ki nr ew. 1320/9, 1321/8, 1321/11,
1322/6, 1322/9, 1323/8, 1323/11, 1324/7, 1324/9, 1325/5, 1325/7, 1326/4, 1326/6, 1327/7,
1327/8, 1328/9, 1329/7, 1330/7, 1334/3 i 1335/3, obr b 0001 Wyszk w, jedn. ew. 143505_4
W
Planowana inwestycja stanowi jeden z etap w przedsi wzi cia obejmuj cego:
etap I budynek handlowo us ugowy Bricomarche typ 1600 obiekt zrealizowany,
etap II magazyn Bricomarche (przy budynku Bricomarche pozostawiono rezerw terenu
na potrzeby realizacji magazynu o powierzchni zabudowy ok. max 950 m2,
etap III budynek us ugowy restauracji McDonald s
etap IV budynek handlowo us ugowy JYSK (uzyskano pozwolenie na budow ).
Maksymalna powierzchnia poszczeg lnych rodzaj w pokrycia terenu w ramach przedsi wzi cia
nie przekroczy:
powierzchnia zabudowy max 5 300,0 m2,
powierzchnia parking w (miejsc postojowych z dojazdami i doj ciami do nich) max
7 800,0 m2,
powierzchnia teren w utwardzonych cznie max 10 300,0 m2,
powierzchnia biologicznie czynna minimum 1 651,0 m2.
4

czna liczba wyznaczonych miejsc postojowych na analizowanym terenie nie przekroczy
180 miejsc parkingowych. Istniej ce i projektowane miejsca postojowe b d mia y wymiary
2,50 x 5,00 m, natomiast miejsca postojowe dla os b niepe nosprawnych o wymiarach
3,60 x 5,00 m. Istniej ce wjazdy na teren przedsi wzi cia z Alei Marsza ka J. Pi sudskiego oraz
istniej
dr g dojazdowych, przeciwpo arowych pozostaj bez zmian.
Dla Etapu III projektuje si miejsca postojowe, dojazdy i chodniki utwardzone kostk betonow ,
ci gi poruszania si . samochod w dostawczych - z uwzgl dnieniem dojazdu samochod w
ci arowych o masie ca kowitej min. 110kN/o .
W sk ad analizowanego przedsi wzi cia wejd : budynek restauracji McDonald s wraz
z wewn trzn instalacj gazow , obiektami t
w tym: wiat
mietnikow ,
kontenerow stacj transformatorow , pylonem reklamowym, znakami reklamowymi
i kierunkowymi, wraz zagospodarowaniem terenu
drogami, chodnikami, miejscami
postojowymi i infrastruktur techniczn towarzysz c (sieci, instalacje, przy cza, niezb dne
rozbi rki).
W bezpo rednim otoczeniu przedsi wzi cia znajduj i
w kierunku
tereny przemys owo us ugowe,
w kierunku wschodnim
teren zielony poro ni ty drzewami, a nast pnie tereny
przemys owo us ugowe i linia kolejowa,
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,
w kierunku zachodnim tereny przemys owo us ugowe.
b.

i prze

ciami, w szcze

mulowania s
rych z
planuje s

reali
zc

, oraz w obszarze odd
ania planowanego
w

pr
Z karty informacyjnej prze

ia w zakresie,
planowanym
estycji

skumulowanych.
c.

biologicznej, wykorzystywani
aturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi
Ter
antropogeniczny.
W efekcie realizacji przedsi wzi cia nie przewiduje si likwidacji siedlisk s abo lub
nieprzekszta conych (naturalnych) oraz obiekt w kluczowych dla zachowania r norodno ci
biologicznej, tj. oczka wodne i torfowiska, ekstensywnie u ytkowane ki i pastwiska, starodrzew
czy polany r dle ne. Na potrzeby przedsi wzi cia nie zachodzi konieczno wycinki drzew b d
krzew w.
y
Woda
dostarczo
z przewo nych beczkowoz w b d z gminnej sieci wodoci gowej. Woda
wykorzystywana b dzie zar wno na cele budowlane, ale te na cele socjalno
bytowe
zatrudnionych w fazie budowy pracownik w.
Maszyny budowlane (koparki, pojazdy ci arowe, zag szczarka, d wigi) pracuj ce przy realizacji
inwestycji nap dzane b d olejem nap dowym. Cz
sprz tu budowlanego mo e wymaga
5

zasilania energi elektryczn lub spr onym powietrzem, media te b d pochodzi z przy cza
elektrycznego lub b d dostarczane z przewo nych agregat w zasilanych olejem nap dowym
W czasie funkcjonowania obiektu wykorzystywana b dzie energia elektryczna
wykorzystywana do o wietlenia obiektu, uruchomienia poszczeg lnych urz dze i zasilania
w energi instalacji monitoringu. W czasie eksploatacji restauracja korzysta b dzie z wody
dostarczanej miejsk sieci wodoci gow . Prognozowane zapotrzebowanie na wod na cele
gospodarczo techniczne oszacowano na poziomie Qhmax = 1800 dm3/h dla 18 godzin pracy.
Okresowo r wnie konieczne b dzie u ycie paliw wykorzystywanych w sprz cie do utrzymania
nawierzchni zielonej (koszenie, podcinanie ro linno ci).
pod uwa
ealizacja nie
alizowanego terenu czy
naturalnych.
d. emisj

ci

pienia chwilowej, ograniczonej do
obszaru prowadzonych prac, emisji py
spowodowanych pracami
maszyn
budowlanych. Na etapie budowy uci liwo
stanowi niezorganizowana emisja py u zwi zana z pracami ziemnymi i unosem cz stek py u
podczas np. przejazdu samochod w transportuj cych materia y budowlane. Pylenie wt rne
powstaje r wnie podczas rozbi rek. W sytuacji wzmo onego pylenia (silny wiatr, pogoda
bezdeszczowa) wskazane jest zraszanie powierzchni (powierzchni niezadarnionych, magazyn w
materia w budowlanych sypkich). Dla ograniczenia uci liwo ci na etapie prowadzenia prac
budowlanych
sprawny technicznie sprz t, ogranicz
pr dko
pojazd w
poruszaj cych si na budowie, prace budowlane
w porze dziennej.
Na skutek prowadzenia wykop w pod planowane obiekty nast pi ingerencja w rodowisko
glebowe, polegaj ca na usuni ciu cz ci gruntu, przemieszczenia wierzchnich i wydobywanych
z g bi warstw gruntu. Dodatkowe oddzia ywanie zwi zane b dzie z zastosowanie podsypki
stabilizacyjnej. Powy sze oddzia ywanie obejmie teren zaj ty przez projektowane obiekty
kubaturowe oraz powierzchnie utwardzone. W celu zminimalizowania niebezpiecze stwa
ska enia powierzchni ziemi zaplecze budowy nale y zorganizowa na terenie utwardzonym,
zabezpieczonym warstw nieprzepuszczaln . Oleje, smary i inne materia y niebezpieczne nale y
przechowywa w szczelnych pojemnikach.
Na etapie realizacji analizowanego przedsi wzi cia powstawa b d cieki socjalno bytowe,
kt re odprowadzane b d do szczelnego zbiornika przeno nej toalety typu TOI-TOI, a nast pnie
przekazywane do unieszkodliwienia na oczyszczalni ciek w.
Eksploatacja projektowanego przedsi wzi cia wraz z parkingiem stanowi b dzie r d o emisji
zanieczyszcze py owo
gazowych
spowodowanych ruchem pojazd w osobowych
doje d aj cych i wyje d aj cych z parkingu, ruchem pojazd w ci arowych zapewniaj cych
obs ug obiektu ( r d a ruchome) oraz prac
wentylacyjnych
ie restauracji ( r d a stacjonarne).
Na etapie eksploatacji przedsi wzi cia w obr bie projektowanego parkingu powstawa b d
wody opadowe lub roztopowe, kt re w ramach umowy, po oczyszczeniu w separatorze
ropopochodnych, b d odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Warunki
do kanalizacji deszczowej zosta
w pi
z dnia 26.02.2016 r. znak GKiM.6331.2.4.2016 (dla inwestycji o
wszystkie
cztery etapy) oraz z dnia 15.06.2021 r. znak: GKiM.6331.2.7.2021. Ze w
wskazano na koni
topowych do
sieci kanalizacji deszczowej (56 l/s) poprzez zbiorniki zlokalizowane na
6

ciach 1324/7 i 1325/5.
cieki o charakterze socjalno bytowym powstawa b d w efekcie funkcjonowania restauracji
i b d one odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. cieki z kuchni oczyszczone
b d w zewn trznym separatorze t uszczu, separator opr niany b dzie do wozu asenizacyjnego,
cieki po odseparowaniu t uszcz w b d odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.
onej dokumenta
wdr
ie propono
chr
zasto
t II sentencji
um przewidywane
owisko.
e. ocenionego w oparciu o w
na

nych awarii lub katastrof
stosowanych technologii,

Ze wzgl du
prowadzonej dzi
ci planowane przedsi wzi cie
nie b
wnego w
klimatu.
Przedmiotowa inwestycja nie stwarza ryzyka
naturalnych czy budowlanych.
Etap realizacji inwestycji
s z ewentualnym zanieczyszczeniem grun
zkami
ymi
Dlatego,
u
tu, prace wykonywa
stro
aby maksymalnie ogran
w
u czy innych substancji
runtu.
W przypadku zaistnienia awarii, w wyniku
wycieku paliw lub oleju,
zanieczyszczony grunt n
kazu
lu
unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.
Wykorzystanie sprawnego technicznie sprz , przy zastosowaniu zasad
zredukuj
h.
f.

prz
w przypadkach gdy planu
t

wytw

p wu na

owisko,

na etapie realizacji
08 01 11* odpady farb i lakier w zawieraj cych
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 0,10 Mg, 15 01 01 opakowania
z papieru i tektury - 3 Mg, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 1,50 Mg, 15 01 04
opakowania z metali 0,50 Mg, 15 01 10* opak
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,50 Mg, 15 02 02* sorbenty,
,
tkaniny do wycierania, ubrania ochronne 0,20 Mg, 15 02 03
,
tkaniny do wycierania, ubrania ochronne in
0,30 Mg, 17 01 01
odpady z betonu oraz
w 10,00 Mg, 17 01 07 zmieszane
odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materi w ceramicznych i
wy
ia inne
wymienione w 17 01 06 20,00 Mg, 17 02 03 tworzywa sztuczne
1,
5,00 Mg, 17 04 07 mieszaniny metali 2,00 Mg, 17 04 11 kable
wymienione w 17 04 10 2,00 Mg, 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne - 0,50 Mg.
Odpady wytworzone podczas procesu budowy przekazywane b d do odzysku (w tym
recyklingu), unieszkodliwienia firmom, kt re posiada b d odpowiednie zezwolenia
do odbioru tych odpad w oraz zapewni dalsze post powanie z odpadami zgodne
z obowi zuj cymi przepisami.
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Miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpad w, do czasu ich odbioru,
zabezpieczone
przed dzia aniem czynnik w atmosferycznych i os b postronnych. Odpady
szczelnych, trudnopalnych pojemnikach, kontenerach dostosowanych do
( dy rodzaj oddzielnie)
twardzonym p
w stosy zabezpieczone przed osuwaniem).
Na etapie eksploatacji
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 5,00 Mg, 15 01 02 opakowania z tworzyw
sztucznych 2,00 Mg, 15 01 04 opakowania z metali 1,00 Mg
1,00 Mg, 16 02 13* z
mienione
w 16 02 09 do 16 02 12 0,50 Mg, 16 02 14 zu
inne
wymienione w 16 02 09
do 16 02 12 1,00 Mg, 20 01 08 odpady kuchenne ulegaj
biodegradacji 2,00 Mg, 20 02 01
odpady
1,00 Mg, 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne 5,00 Mg.
Dla wytwarzanych opad w przewidziane jest czasowe ich gromadzenie, a nast pnie
przekazywanie specjalistycznym firmom - do odzysku b d unieszkodliwiania. Przewiduje si
magazynowanie
w okre lonym, wydzielonym i oznakowanym miejscu, w szczelnych
pojemnikach i na terenie utwardzonym. Odpady ko
egregowane
zgniatane i prasowane do f
.
Gospodarka odpadami odbyw
d
pisami prawa. Nie
p
na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
cia
odowisko.
g.

dla zdrowia ludzi, w ty

emisji:

Przedm

rowia ludzi.

2. Usytuowani
u

terenu,

zdoln

ska i odnawiania si
przyrodnic
przestrzennego -

agospodarowania

a. obszary wodno-

tkim zaleganiu
rzek:

P

alizowane na obszarach wodnoztwie ani na terenach siedlisk

b.

ich

odowisko morskie:
Przedmiotowe prz
morskiego.

wiska

c.
Inwestycja jest po

rskimi.

d. obs

ry ochronne zbi
owych:
inwestyc
w

strefami ochronny
e. o
wzg
oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
oraz pozosta
y
Projektowa
8

a 2000
z mocy ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
szymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
Dolina Dolnego Bugu PLB
1
1,5 km od granic inwestycji.
Najbli
korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Dolnego Bugu GKPnC-4)
zlokalizowany
ok. 1,5 km w kierunku
-wschodnim od terenu
inwestycji.
wo inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny
. Na
terenie
ospodarowaniem funkcjonuje
ndlowoBricomarche
budynek handlowosklepu
JYSK. Realizacja planowanego
nie
na z
w je
.
je
przyrodn

Dyrektywy Siedliskowej. Realizacja
Teren planowanego

przedsi
strefy
zamierzeniami
w
Inwestycja
a jest poza
granicami jakiegokolwiek korytarza ekologicznego.
jego
wieloletnie miejskie zagospodarowanie, nie stanowi terenu atrakcyjnego dla sta
Na podstawie obserwacji terenowych, zgodnie z informacj
w karcie
informacyjnej
,
otoczenie
ozrodczych oraz zimowania nietoperzy.
jak: kawka (Corvus monedula),
livia forma urbana).

ny (Passer domesticus) czy

miejski (Columba

a terenie inwestycji, nakazano
w

.

Z
o ochronie przyrody or
16 grudnia 2016 r.
w stosunk
Regionalny D
zasad

dnia
U. poz. 2183, ze zm.),
Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony

e przyrody. W

ywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
licznego, w tym wymogi
z korzystnymi skutkami
i planowanych
dzi
yskania
e zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy
o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku
9

owiedniego dobo
icznej obszaru.

na

ktywami
i s
du na uwarunkowania przyrodnicze nie jest
konieczne.
,

przyczyn

realizacja i

w s
rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany
.

f.

obszary,
prawdopodobi
oraz jej p
przekroczone.

g.

stwo ich przekroczenia:
rmacyjnej
b

obszary o krajobrazi
mater
obszarach o krajob

h.
G sto
i.

wiska z

cia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji
ch standard

aczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
ie realizowana na
naczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

udnienia:
zaludnienia na terenie miasta Wyszk w obecnie 1302,9 os./ km2.

obszary prz

jezior:
okolicy nie

j.
k.

ub istnieje

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
brak jest uzdrowisk i ob
dla nich

jeziora.
wiskowej.

skowe:

T
obszarze jednolitych cz
d
powierzchnio
e RW 200023266952. Dla
ww. JCWP
stan
jako
y, a
w
iskowych uznano za
. Celem
wiskowym dla
jest dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
Teren reali
zlokalizowany jest w granicy je
o europ
r
a os
Ze
a skal , charakter i zakres przedmiotowego przedsi
planowane zamierzenie inwestycyjne ni
zagr
dla os
owych jednol
nych w Planie
zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza
.
Przedmiotowa inwestycja
w obszarze szcze
Zagro
Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
10

2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021, poz. 624, z
rze
wa
w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map
dla tych rzek.

) studia ochrony przeciwpowodziowej
o czasu przekazania organ
onym
powodziowego i map ryzyka powodziowego

3.
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oo
a.

odniesieniu do kry
ce z:

obszaru geograficznego i liczby

w

z

charakter lokalny, og
otoczenia miejsca jego realizacji.
b. transgranicznego charakteru
przyrodnicze:
Rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacja w
od
.
c.

ne elementy
transgranicznych

ywania, z u
ruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przed
e funkcjonowanie obiektu ni
wiel
Planowane
dowisko.

d. prawdopodo
twa
Informacje zawarte w dokument
i eksploatacji przeds
a.

wy

:

e oddz

apie realizacji

e.
ywania na etapie real
eksploatacji inwestycji odd
z funkcjonowaniem inwestycji.

dwracalne. Podczas

f.

szcz
przeds
r

h i
dowiskowy
zedsi
ywan

z pl
Bior
odd
prowad
g.

zrealizowan

planowanego przed
skumulowania oddzia

ych
-

ciem:
ej dokumentacji na
analizowanej inwestycji nie realizuje s innych przed
niekorzystnych
.

i ogran
wania:
Projektowane prace, przy zapewnieniu odpow
wiska.
realizacji i eksploatacji inwestycji Wnioskodawca

,
planuje

zasto
:

unku i
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obszarze

prace prowadzone
przy u yciu sprz tu w dobrym stanie technicznym,
prace uci liwe ze wzgl du na ha as
w porze dziennej,
w godzinach 6.00-20.00,
z
stosowane gotowe mieszanki wytwarzane w wytw rniach, aby ograniczy do
minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,
emisja py u w trakcie transportu materia w sypkich
ograniczona poprzez
stosowanie plandek na samochodach przystosowanych do przewozu materia w
sypkich/pylastych,
pylenie podczas prac budowlanych/rozbi rkowych nale y minimalizowa , zw aszcza
w okresach bezdeszczowych, poprzez polewanie wod plac w manewrowych i dr g
dojazdowych, magazynowanie surowc w sypkich pod plandekami lub zraszanie ha d
magazynowych w razie konieczno ci; zrasza
y tak e powierzchnie odkryte
niezadarnione w sytuacjach koniecznych np. w przypadku znacznego przesuszenia pod o a,
czy silnych wiatr w zabezpieczy to teren przed wt rnym pyleniem,
w sytuacjach koniecznych, drogi publiczne poza placem budowy czy ci z mas ziemnych
nawiezionych pojazdami wyje d aj cymi z budowy (zaleca si wykorzysta urz dzenia do
czyszczenia na mokro ograniczaj c wt rn emisj ),
realizacja wykop w powinna by prowadzona poza okresem wzmo onych opad w
atmosferycznych, aby zapobiec konieczno ci odwodnienia wykop w pod fundamenty
parkingu. W pracach ziemnych nie wolno dopu ci do gromadzenia si wody w wykopie
z uwagi na mo liwo pogorszenia warunk w gruntowych. Roboty ziemne i fundamentowe
przy zapewnionym odprowadzeniu w d gromadz cych si w wykopie
(odpompowanie),
uniemo liwi dost p do terenu budowy osobom postronnym, poprzez ogrodzenie
i oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi i tablic informacyjn , w tym r wnie
zabezpieczy miejsca postoju maszyn budowlanych oraz zaplecze socjalne (poprzez
zastosowanie ogrodzenia, ewentualnie sta y nadz r nad terenem budowy),
zapewni prawid owy dost p i dojazd na teren budowy dla s u b ratowniczych
i pomocniczych,
w sytuacjach awaryjnych (np. rozlanie paliwa) podejmowane b d natychmiastowe
dzia ania dla usuni cia ska onego gruntu i zabezpieczenia przed przenikaniem
zanieczyszcze
do w d podziemnych
grunty zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi b d traktowane jako odpady niebezpieczne, kt re b d przekazywane
do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.
wszystkie odpady b d magazynowane selektywnie, w spos b uniemo liwiaj cy zmieszanie
r nych rodzaj w odpad w. Do gromadzenia i magazynowania odpad w b d s u y y
pojemniki i urz dzenia magazynowe dostosowane pod wzgl dem wielko ci, materia u oraz
sposobu zabezpieczenia do rodzaju, stanu skupienia i innych w asno ci gromadzonych
odpad w, umo liwiaj c ich bezpieczne magazynowanie i prze adunek. Magazynowanie
odpad w realizowane b dzie na terenie utwardzonym.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla
zatwierdzonego
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2367
a)
na planie symbolem PU1;

Rady miejskiej w Wyszkowie Nr XVII/181/19 z dnia 30 grudnia
i
ych
znajduj
:
czonych
12

b)

. gminnej oznaczonej symbolem

symbolem ZP1;
c)
m ZP1.
Lokalizacja projektowanej inwestycji jest zgodna z ww. planem.
Burmistrz Wyszkowa zap
wymaganych prawem opinii
2021 r.)
oznania

w
u, a po uzyskaniu wszystkich
rzez podanie do publicznej wiado
w dniu 24 czerwca
g i wni
eszczone na tablicy
w siedzibie
oraz w miejscu planowanej inwest
ternetowej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
nioski stron.
Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie m
prawem opinii Burmistrz Wyszkowa stwier
decyzji oraz zastosowaniu proponowanych przez
zie

dowodowego, uzyskaniu wymaganych
u warunk
w sentencji
przedmiotowa inwestycja

I
prze

charakterystyka planowanego
a.
ncji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji s
ie
Samo
o Kolegium Odw
14 dni od daty dor zenia nini
W trakcie biegu terminu do wn
wobec organu administracji
Z
anowi administracji
stat
ja

terminie
Wyszkowa.
rze

rawa do
ateczna i prawomocna.

Z up. Burmistrza
Naczelnik

Z
i:
1. Charakterystyka

.
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o wniesienia

1.

Polska Sp. zo.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa reprezentowana prze
:
Cezarego Rogala ul. Warszawska 36, 15, adres do korespondencji:
AB CEZARY ROGAL ARCHITEKCI ul. Warszawska 36, 152.
t. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735).
3. a/a.

1.

kowie

2. Regionalny Dyrektor
Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
3. Dyrektor Zarz
o Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
5-140 Serock.
4. Starosta Powiatu Wyszkowskiego (po uzyskaniu pr
A
-200 Wyszk
5.
wieckiego (po uzyskaniu pr
, 03-719 Warszawa.

14

ci)
iotu ostat

ci)

sygn. WOS.6220.9.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
07-

Budowa restauracji McDonald
Alei
nr ew. 1320/9, 1321/8, 1321/11, 1322/6, 1322/9, 1323/8, 1323/11, 1324/7, 1324/9, 1325/5, 1325/7,
1326/4, 1326/6, 1327/7, 1327/8, 1328/9, 1329/7, 1330/7, 1334/3 i
jedn. ew. 143505_4 W
Projektowane przedsi wzi cie polega b dzie na budowie restauracji Mc Donald s
w m. Wyszk w, przy Alei Marsza ka J. Pi sudskiego, dzia ki nr ew. 1320/9, 1321/8, 1321/11, 1322/6,
1322/9, 1323/8, 1323/11, 1324/7, 1324/9, 1325/5, 1325/7, 1326/4, 1326/6, 1327/7, 1327/8, 1328/9,
1329/7, 1330/7, 1334/3 i 1335/3, obr b 0001 Wyszk w, jedn. ew. 143505_4 W
W sk ad przedsi wzi cia wejd : budynek restauracji McDonald s wraz z wewn trzn instalacj
gazow , obiektami t
w tym: wiat mietnikow , kontenerow stacj transformatorow ,
pylonem reklamowym, znakami reklamowymi i kierunkowymi, wraz zagospodarowaniem terenu
drogami, chodnikami, miejscami postojowymi i infrastruktur techniczn towarzysz c (sieci, instalacje,
przy cza, niezb dne rozbi rki).
czna liczba wyznaczonych miejsc postojowych na analizowanym terenie nie przekroczy 180
miejsc parkingowych. Istniej ce i projektowane miejsca postojowe b d mia y wymiarach 2,50 x 5,00 m,
natomiast miejsca postojowe dla os b niepe nosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m.
Istniej ce wjazdy na teren przedsi wzi cia z Alei Marsza ka J. Pi sudskiego oraz istniej
dr g
dojazdowych, przeciwpo arowych pozostaj bez zmian.
Dla Etapu III projektuje si miejsca postojowe, dojazdy i chodniki utwardzone kostk betonow .
Ci gi poruszania si samochod w dostawczych - z uwzgl dnieniem dojazdu samochod w ci arowych
o masie ca kowitej min. 110kN/o .
Projektowany budynek funkcjonalnie podzielony b dzie na trzy strefy: przeznaczon dla klient w
sal konsumpcyjn wraz z toaletami dla klient w, zaplecze kuchenno
technologiczne z cz ci
magazynow : mro ni , ch odni , magazynem produkt w suchych i cz ci socjaln dla za ogi.
Towary i p produkty dostarczane b d transportem samochodowym, ch odniami i krytymi
ci ar wkami. Nast pnie towary zamro one lub sch odzone przewo one s w zkami wid owymi
bezpo rednio do mro ni, ch odni. Produkty nie ywno ciowe dostarczane b d do magazynu produkt w
suchych. Wszystkie produkty b d szczelnie opakowane, wszystkie pojemniki u ywane w obrocie
wewn trznym b d jednorazowe lub zabierane przez dostawc .
Obiekt restauracji posiada b dzie nast puj c charakterystyk :
d ugo budynku od 30,00 m do 32,00 m
szeroko budynku od 15,81 m do 17,00 m
ilo kondygnacji 1
wysoko budynku od 4,80 m/ max wys. element w budynku do 7,00 m
powierzchnia zabudowy od 474,30 m2 do 540,00 m2
powierzchnia u ytkowa budynku od 407,94 m2 do 430,00 m2
powierzchnia ca kowita od 474,30 m2 do 540,00 m2
15

powierzchnia handlowa od 974,31 m2 do 1200,00 m2
kubatura od ok. 2.276,65 m3 do 2.800,00 m3.
Z up. Burmistrza
Naczelnik
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