12 sierpnia 2021 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
07WOS.6220.2.2021
(PGN.6220.2.2021)
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
Komunalne KOMGAZ
Milczarek ul. Stefana Okrzei 77A, 07stwierdzam:
I.

B
pn. Przygotowanie
prywa

II.

aksymal
rzekracza 3000 Mg .

m istotne warunki kor
cze

odowiska w fazie realizacji i eksploatacji tego
la

1. przed p

ren
isk oraz analizy planowanych prac

,
2. podczas prowadzenia prac, w przypadku k
,
3. w

,
terenu budowy, a w przypadku braku mo

4. odpady
przedostaniem s
5. odpady
tymczasowego gr
6. teren

,
, utwardzonych powierzchniach; zabezpieczonych przed
,
ywny w wyznaczonych miejscach
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
y sorpcyjne
odpady,

7.
maszyn i
w czasie przerw w pracy,
8. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podj
a
awarii oraz usu
onego gruntu; zanieczyszczony grunt
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
9. k
z zaplecza socjalnego zna
estycji,
1

10. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej
,
poprzez separator, do szczelnego zbiornika bezo
, z powierzchni dachowych
do zbiornika p.po .,
11. teren inwestycji w
liczb
,
koszy i kontene
,
12. przygotowa procedury skutecznie
e teren inwestycji przed
i, owad
),
13. zaprojektowa ogrodzenie
e przed przedostawani
inwestycji, stanowi ce ochron
szkodnikami.
Uzasadnienie
odowiskowych uw
prze
pn. Przygotowanie lokalizacji dla uzys
prywa
aksymal
rzekracza 3000 Mg z
wszcz te na wniosek
ka p
Komunalne KOMGAZ
Milczarek ul. Stefana Okrzei 77A, 07.
Zgodnie z art. 74 us
uwarunko
burmistrz, prezydent miasta.
W t
o zmian
konie
przed

owiskowych

ismem z dnia 12.04.2021 r.
inwestycyjnych w zakresie zaplanowanego
obiektu
i
na
gminnego zamiast, opisanego w Karcie informacyjnej
,
pobierania
do przedsi

odowisko,
ust. 2 pkt 2 ustawy
z
2019 r. w sprawie
tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

ra
3 ust. 2 pkt 83
lifikacj

zgodni

nalnego Dyr
pektora Sanitarnego w W
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zar
ewni w
z wnioskiem o
e
yw
rzedmiotowego

rgan
awie,
inii w sprawie

e pismem z dnia 12.06.2021 r. znak
.

I.4220.363.2021.ML

-

W dniu 18.06.2020 r. Inwestor
dokumentacji sprawy
w zakresie informacji dot. emisji
substancji do powietrza i
wytworzonych na etapie
realizacji
oraz
w
zbieranych
w ramach przedmiotowej inwestycji,
i miejsc ich magazynowania
biodegra
przedmiotowej inwestycji od
j. W
podano
y,
kod odpadu 20 02 08,
w dniu 9.08.2021 r. Wnio
prawny kod zbieranych
im
: 20 01 08 odpady
a
pismach z dnia 28.05.2021 r. znak: PGN.6220.2.2021.
ZNS-712/28/2021 stwierd

y

Inspektor Sanitarny w Wyszkowie w opinii z dnia 25.03.2021 r. znak: PPISob
2

n
ko oraz opracowania raportu dla przedmiotowego
,a
przez
Wnioskodawc dokumentacji sprawy
anowisko w sprawie (pismo z dnia 7.06.2021 r.).
Dyrektor
opini
potrzeby przeprowadzenia o
(opinia z dnia 20.04.2021 r. zna
o

owego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
wania
owisko dla analizowanej inwestycji
45.2021.PJ)
na konieczno
art. 82 ust. 1 pkt 1 li
oraz
nie
rych mowa w art. 82 ust.
,

cych elem
:
1. odpady
, utwardzonych powierzchniach; zabezpieczonych przed
przedostaniem
gruntu
,
2. odpady
ywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego
gromad
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
3. teren inwestycji wypos
trans
odpady,
4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podj
c
w celu
awarii oraz
onego gruntu; zanieczyszczony grunt
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
5. k
z zaplecza socjalnego zna
estycji,
6. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowa
;
odprowadzanie
z
nie z
, a
. w
,
7. teren inwestycji w
niez
, koszy
i kontene
Dyrektor
owego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po
otrzymaniu uzupe
dokumentacji sprawy
przedstawione przez Inwestora informacje nie
ma zmian wydanej opinii (pismo z dnia 1.06.2021 r. znak
.45.2021.PJ(2)).
Inwestora
pows
opadowe z powierzchni
utwardzonej odprowadzane
,
z powierzchni dach w - do zbiornika p.po .
w pkt 6 ww. opinii
ok
z terenu inwestycji do gruntu
w sentencji niniejszej decyzji.
Regionalny Dy
-I.4220.363.2021.ML.2
przeprowadzenia oceny
1. przed p

dnia 7.06.2021 r. znak
analizowanego
nie istni
rodowisko. W postanowieniu orga
:
jakichkolwiek dzi
isk oraz analizy planowanych prac

,
2. podczas prowadzenia prac, w przypadku k
,
3. w trakcie prowadzenia prac budowlanych
terenu budowy, a w przypadku braku mo

,
,

4. n

westycji.
3

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nak
na Inwestora
k
b
od s
i publicznej. W
tym warunek
wy
w ww. opinii Regionalnego Dyrektora Och
w Warszawie dot
wykonania szczelnego ogrodzenia terenu inwestycji nie zosta wymieniony w sentencji niniejszej decyzji.
Wskazano natomiast
go przed przedostawaniem
ycji
.
W oparciu
o, opinie: Regionalnego Dyrektora
Och
wiska w Warszawie,
nego w Wyszkowie
i Dyrektora
du Zlewni
spodarstwa Wodnego Wody Polskie
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
organ
owanie
przepr
odowisko.

a.

i

owanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a

Przedmiotowe
e
przygotowaniu lokalizacji obiektu dla uzyskania
pozwolenia na zbieranie odp
przez firm dla kategorii magazynowania
aksymal
w okresie roku nie
przekracza 3000 Mg.
Inwestycja planow
o nr ewidencyjnych: 1775/3, 1776/3 oraz 1777/4
w Wyszkowie
.
W
lanowane jest wybudowanie krytej wiaty,
na odpady, gdzie n

one

wiaty na samochody, myjni
za
budowlanych oraz przygotowanie miej
a

h pojemnikach do momentu

i przygotowania transportu.
segregowanych jak np. folia, papier, plastik - do
- planowana jest budowa
utwardzonych prze
.
transport
z odpadami o poj. 25 m3
.
Teren inwestycji zostanie utwardzony betonem dla komunikacji wewn
w miejscach,
Dla zabezpie
zaprojektowano zbiornik
i kanalizacji sanitarnej
i odci
oraz system odprowadzania wody deszczowej z powierzchni utwa
W bezpo rednim otoczeniu przedsi wzi cia znajduj i
od strony zachodniej to droga publiczna,
od wschodniej to droga publiczna,
ki, tereny inwestycyjne oraz teren
to dz
pod drog
o
cy

ren przeznaczony
;
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Teren przedmiotowej inwestyc
znajduje

mieszkaniowej
r 618.

b.

ciami, w szcze
realizowanych i zrealizowany
rych z
a wydana decyzja
uwarunkowania
planuje s eali
oraz w obszarze odd
wania miesz
bszarze
ania planowanego
ia w zakresie, w jakim ich o
o skumulowania oddz w
owanym pr
Z karty informacyjnej prze
atacja inwestycji
by w
orzystnych
skumulowanych.

c.

biologicznej, wykorzystywani
i powierzchni ziemi
b
realizowane na terenie pierwotn
a obecnie
. Teren inwestycji nie jest zadrzewiony.
y
Szacunkowe zapotrzebowanie na wod
ok. 2 m3/miesi c, na etapie eksploatacji ok. 40 m3/miesi c.
R
analizowanego terenu oraz

d.

i

w tym gleby, wody
m jako pole uprawne
wody oraz energii.
wyniesie

chni ziemi.

ani
Etap realizacji inwes
pienia
w,
spowodowanych pracami budowlanymi oraz eksp
niu
lanych.
H
we oraz osobowe w czasie dostawy towaru na plac
budowy, dostawy
betonu do utwardzenia terenu oraz dojazdu ekipy
budowlanej odb
ych. Dodatkowo
mitowany
maszyny budowlane do prowadzenia w
planowane obiekt
terenu, transport
na terenie budowy oraz w momencie montowania konstrukcji
stalowych.
Na etapie eksploatacji emitowany
i emisje do powietrza
e
z funkcjonowaniem inwestycji. Zgodnie z specyfik planowanej dzia alno ci, w zale no ci od dnia
tygodnia z terenu przedsi biorstwa wyje d a jedna lub dwie mieciarki, kt re wracaj na teren
zak adu po ok. 6 h czasie objazdu. W ci gu 8 godzin dnia pracy na terenie przedsi biorstwa porusza
si samoch d o DMC 4,5 T wykonuj cy rednio 4 kursy dziennie, samoch d ci arowy wykonuj cy
ok. 3 kursy dziennie oraz jeden pojazd ci arowy wyje d aj cy rednio 2 razy w tygodniu
z transportem odpad w i wracaj cy na koniec czasu pracy zak adu. Po
yc
Dodatkowo planowany jest
ka wid owego zasilanego
gazem propan butan techniczny.
W
maszyn i
w czasie przerw w pracy oraz wykonywanie
cych na terenie
pozwoli

kt

przedos
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odprowadzane
podziemnego na

do szczelnego zbiornika
o poje
(10 m3/

400 l.
) oraz

3

firmowych (ok. 30 m
szczelnego zbiornika
bez
, poprzez s
Powst
opadowe z powierzchni utwardzonej
(ok. 470 m3/rok), z powierzchni dach w 3
do zbiornika p.po . (ok. 300 m /rok).
Odpady
magazynowane
selektywnie
rzed
i zanieczyszczeni
wodnego.
onej dokum
rodowisko nie
zekroczenia standard
iska.
e. ocenionego w oparciu
na
w tym ryz
Ze wzgl
b dzie mia

nia powa nych awarii lub katastrof
nych substancji i stosowanych technologii,
mian
ci planowane przedsi wzi cie nie
klimatu..
rdzo niskie. Dz

powstanie inwestycja znajduj

Zastosowanie atestowany
je
Ponadto, realizacja inwestycji nie
ele
iska na zmiany klimatu oraz
gatywnie na s
f.

przewidywan
w przypadkach gdy
Z dokumentacji sprawy

wytw

ci biologicznej terenu
p

owisko,

w ramach p
b d magazynowane
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1 500 Mg/rok, 20 02 03 i
150 Mg/rok, 15 01 01
opakowania z papieru i tektury 100 Mg/rok, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
100 Mg/rok, 15 01 07 o
30 Mg/rok, 15 01 04 opakowania z metali
100 Mg/rok, 20 01 08 o
60 Mg/rok, 20 02 01 odpady
radacji 60 Mg/rok, 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
w 17 01 06 120 Mg/rok, 17 06 04 m
i 17 06 03 40 Mg/rok, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 20 Mg/rok.
Dostarczane na teren
dpady
mieciarek na p yt
wy adowcz , gdzie zgodnie z przepisami dopuszczona jest wst pna selekcja (wyodr bnienie
zanieczyszcze z odpad
przed przygotowaniem transportu
edni instalacj
pnie przy
u yciu adowarki mechanicznej prze
6

W procesie dzia alno ci przedsi biorstwa planowane jest tak e wykorzystanie urz dzenia do
przeznaczonych do recyklingu (jak papier, plastik, folia itp.)
i przygotowywania ich do transportu do instalacji recyklingu.
Miejsca magazynowania odpad w zabezpieczone
przed dzia aniem czynnik w
atmosferycznych i os b postronnych.
Gospodarka odpadami odbyw
pisami prawa. Nie
p
d
na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
przedsi
odowisko.
g.

dla zdrowia ludzi, w ty

ji:

Przed

rowia ludzi.

2. Usytuowani
enu, zdol
w
odniczych i krajobrazowych
zagospodarowania przestrzennego -

ska i odnawiania si
a. obszary wodno-

zalegani

rzek:
Planowane zamierz
zowane na obszarach wodnoztwie ani na terenach siedlisk
b.

odowisko morskie:
Przedmiotowe prz

wiska morskiego.

c.
Inwestycja jest po

rskimi.

d. obs

chronne
owych:

strefam

planowana inwestycja
obszarami ochronnymi zbiorn w

e. o
na
oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
och
a 2000
oraz pozosta ormy ochrony przyrody
Prze
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098).
w
ok. 1,2 km od
nwestycji

chronione siedliska przyrodnicze i sied
i
stwierdzono,

realizacja i funkcjonowanie
przedmioty ochrony
uropejskiej Sieci Ekologicznej Natura

egatywnie na siedliska
w sentencji niniejszej decyzji wskazano
ochrony przyrody. Na terenie przedmiotowego pr
7

alizacji inwestycji

W celu ograniczenia do minimu
niniejszej decyzji wskazano na konie
przys

ronie w sentencji
kontroli terenu pod nadzorem przyrodniczym przed
Zgodni
o ochronie przyrody oraz
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
, ze zm.), w stosunku do dzi
Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony
de
w trybie i na zasadach okre
e przyrody. W
dy
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flor
nieczne w
go, w tym wymogi
zystnymi skutkami
o pods
Ana
Zgodnie z art. 131 pkt 14
ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy
grzywny.
podczas realizac

na

ich przeniesienie w dogodne siedliska.
ogrodzenia,
f.

g.

obszary,
prawdopodobi
Zz
oraz jej p
przekroczone.
obszary o krajobrazi
Z przed
o krajob

h.
i.

oczone

cia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji
ch

y ob

m znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
ie realizowana na obszarach
naczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
1302,9 os/km2.

jezior:
olicy nie

j.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
brak jest uzdrowisk i ob

k.

lub istnieje

o ich przekroczenia:

udnienia:
ludnienia na terenie miasta Wyszk
o

biegnie

jeziora.

w ochrony uzdrowiskowej.

skowe:
T
powierzchnio
Dla JCWP

obszarze jedno
o kodzie RW 200023266952.
. Dla przedmiotowej JCW nie wyznaczono derogacji.
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d

Teren realiz
o europejskim kodzi

zlokalizowany jest w granicy jednolitej
r
uznano za nie
Ze
na
, charakter i zakres przedmiotowego przedsi
stwierdzono,
zamierzenie inwestycyjne ni
zagr
dla os
owych jed
,
nienar
prawnych
ych
nych w Planie
zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza
.
Przedmiotowa inwestycja
w obszarze sz
Zagro
Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021, poz. 624, z
) studia ochrony przeciwpowodziowej
rzek zachowu
rzekazania organ
onym
w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map
powodziowego i map ryzyka powodziowego
dla tych rzek.
3.

odniesieniu do

w

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

a

obszaru geograficznego i liczby
lokalny, ograniczony

otoczenia miejsca jego realizacji.
b. transgranicznego charakteru o
przyrodnicze:
Rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacja w

ne

elementy

transgranicznych

c. charak
ywa
istn
ruktury technicznej oraz przewidywanego momentu roz
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przed
e funkcjonowanie ob
Planowane prz
dowisko.

enia
:
znej wiel

d. prawdop
ania:
Informacje zawarte w dokumentach potwierdz
i eksploatacji

realizacji
ane.

e.
z okresem funkcjonowania planowanej inwestycji.
f.
przeds

h

i

, w szcz
zrealizowan

owiskowych
przedsi
z w obszarze o

oddzia
do

ulowa
ych

ych
ia
planowanego przed
- w zakresie, w jakim ich
skumulowania odd
z pl
ciem:
rma
ej dokumentacji na
obszarze
analizowanej inwestycji nie realizuje s innych przed
h prowad
ia od
.
9

g.

i ograniczenia
wania:
Projektowane prace, przy zapewnieniu odpowied
neg
wiska.

,

m

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru
, ul.
w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2021 r. opubl. W Dz. U. Woj. Maz. w dniu 1 lutego 2013 r. poz. 1236
/3 i 1075/3,
w Wyszkowie znajduje
przeznaczonym pod obiekty produkcyjne,
ozn. symbolem 3.P/U/S.
Lokalizacja projektowanej inwestycji jest zgodna z ww. planem.
Burmistrz Wyszkowa
wymaganych prawem opinii
2021 r.)
oznania
plano
oraz w miejscu planowanej inw
Publicznej. W tr

w
u, a po uzyskaniu wszystkich
rzez podanie do publicznej wiado
w dniu 17 czerwca
i wnios
eszczone na tablicy
w siedzibie
e na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji
agi czy wnioski stron.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie m
prawem opinii Burmistrz Wyszkowa stwier
decyzji oraz zastosowaniu proponowanych przez Wniosko
oddzi
I

dowodowego, uzyskaniu wymaganych
u warunk
nych w sentencji
przedmiotowa inwestycja nie
charakterystyka

planowanego

przed
Z uwagi n

ncji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji s
do Samo
o Kolegium
14 dni od daty
zenia niniejszej decyz
W trakcie biegu terminu do wniesienia od
wobec organu administracji
Z
anowi administracji publicznej
wniesienia odwo
stat

terminie
Wyszkowa.
wa do wniesienia
rawa do
ostateczna i prawomocna.

Z up. Burmistrza
Naczelnik
a
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1.

ilczarek
p
ul. Stefana Okrzei 77A, 07-

e KOMGAZ

rek

t. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735).
3. a/a.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Sanitarny w Wyszkowie
ul. Ignac
07Regionalny Dyrektor
w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
Dyrektor Zarz
o Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
5-140 Serock.
Starosta Powiatu Wyszkowskiego (po uzyskaniu pr
A
07-200 Wyszk
j
(po uzyskaniu pr
, 03-719 Warszawa.
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ci)
iotu ostat

ci)

sygn. WOS.6220.2.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
07Przygotowanie
prywa

aksymal
rzekracza 3000 Mg
przygotowaniu lokalizacji obiektu dla uzyskania
przez firm dla kategorii magazynowania
w okresie roku nie przekracza 3000 Mg.
o nr ewidencyjnych: 1775/3, 1776/3 oraz 1777/4

Przedmiotowe
e
pozwolenia na zbieranie odp
aksymal
Inwestycja planow
w Wyszkowie.
W ramach p
b d magazynowane
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 02 03 i
,
15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 07 o
,
15 01 04 opakowania z metali,
20 01 08 o
,
20 02 01 o
radacji,
17 01 07 z
17 01 06,
17 06 04 m
20 03 07 odpady wielkogabarytowe.
Planowane jest wybudowanie wiaty, w
od komory, w
a komora oddzielona
o kodzie 15 01 0

,
wcza, oddzielona za

zna
rej
odpady
ej od poprzedniego miejsca s adowania

Wiata
warstwowej

z 3 stron
hi
. Obok ww. wiaty planowane jest wydzielenie utwardzonej
u powierzchni, z przeprowadzon
posadowione
2 szczelne pojemniki
ach 17 06 04 oraz 17 01 07. Na terenie
obiektu projektowane jest usytuowanie
krytej wiaty bez
ych, w
e szczelne kontenery do magazynowania o
Planowane jest zlokalizowanie pod
w zale
potrzeb oraz aktualnie posiadanych do zmagazynowania
siebie o 2 m.
Na terenie inwestycji b dzie rozprowadzona instalacja dla transportowania sp ywu
powierzchniowego oraz odciek w, kt re mog yby przedosta si z poruszaj cych si po terenie pojazd w,
miejsc magazynowania odpad w, a tak e p yty prze adowczej. Wszystkie odcieki maj by
odprowadzane do szczelnego zbiornika
.

Z up. Burmistrza
Naczelnik
a
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