27 lipca 2021 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
07WOS.6220.5.2021
(PGN.6220.5.2021)

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
Urszuli Agaty Wojtkowskiej
a Wojtkowskiego zam. ul. Miodowa 34, 07-200 W
stwierdzam:
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h toalet lub innych), zbiorniki systematycznie
f

(nie

dopusz
17.na etapie eksploatacji wod
18.na etapie eksploatacj
,
ym podczyszczeniu
do oczyszczania
kach, separatorach substancji
ropopochodnych), do kanalizacji sanitarnej,
19.
godny
z przepisami prawa,
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pr
oraz
roztopowych warunki
w pkt 11 i pkt 13 ww. opinii
Dyrektora
spodarstwa Wodnego Wody Polskie
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ych w stosunku do ww. formy
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w razie po
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2. p
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od nadzorem przyrodniczym,

nich miejsce; p
z
3. w
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;t
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,

,
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oru przyro
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z
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,
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W oparciu

o, opinie: Regionalnego Dyrektora
Och
nego w Wyszkowie
i Dyrektora
du Zlewni
spodarstwa Wodnego Wody Polskie
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
organ
odowisko.

a.

i

owanego terenu oraz ich wzajemnych pr

Planowane przez Wnioskodawc przedsi wzi cie polega na budowie myjni pojazd w
ci arowych i osobowych, kt re b d mie ci si na terenie miejscowo ci Wyszk w w obr bie
dzia ki o nr ew. 6454, o powierzchni 2713,00 m2.
Projektowana myjnia pojazd w ci arowych sk ada si b dzie z dw ch stanowisk myjni, biura,
dw ch toalet, poczekalni dla klient w, magazynu na rodki czysto ci potrzebnych do dzia ania
myjni, kot owni gazowej, pomieszczenia technicznego na urz dzenia myjni oraz pomieszczenia
socjalnego. Budynek myjni pojazd w ci arowych zaprojektowano na planie prostok ta
o wymiarach 24,94 m x 27,65 m.
Myjnia pojazd w osobowych
w formie wiaty wolnostoj cej, parterowej
z dachem, o sklepieniu ukowym oraz kontenera technicznego z urz dzeniami technicznymi.
Na budow myjni sk ada si monta : doziemnych instalacji technicznych, p yty fundamentowej
oraz wiaty stalowej prefabrykowanej, przystosowanej do monta u na miejscu, wszystkie
po czenia mi dzy elementami sk adowymi s skr cane.
5

Myjnia samochod w b dzie posiada trzy stanowiska do mycia pojazd w o dopuszczalnej masie
3500 kg.
Mycie odbywa si b dzie w systemie otwartym wod z wodoci gu miejskiego. Na wszystkich
stanowiskach zaprojektowano kratki zlewowe. Na terenie myjni zamontowane zosta
urz dzenia do oczyszczania ciek w przemys owych. Dla myjni pojazd w ci arowych: osadnik
szlamowy o pojemno ci czynnej min. 10 m3 z mo liwo ci szybkiego oczyszczenia ze szlamu,
separator olej w o przep ywie 15 l/s, 2 zbiorniki retencyjne
o pojemno ci
3
czynnej min. 10 m i studzienka kontrolna. Dla myjni pojazd w osobowych: separator t uszczu
ST
4 z osadnikiem o przep ywie nominalnym 4 l/s. cieki przemys owe z myjni b d
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym
nr 188/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. na szczeg lne korzystanie z w d, w zakresie wprowadzania
ciek w przemys owych, zawieraj cych substancje szczeg lnie szkodliwe dla rodowiska
wodnego, z terenu myjni samochod w osobowych oraz samochod w ci arowych, do urz dze
kanalizacyjnych, b d cych w asno ci Przedsi biorstwa Wodoci g w i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wyszkowie.
b.

i

ciami, w szcze
rych z
planuje s

reali
ania planowanego
w
pr
Z karty informacyjnej prze

ia w zakresie,
owanym
stycji

skumulowanych.
c.

biologicznej, wykorzystywani
eby, wody
i powierzchni ziemi
Zu ycie wody podczas budowy inwestycji b dzie minimalne, poniewa wiata myjni pojazd w
osobowych ma konstrukcj stalow , natomiast gotowy beton do budowy myjni pojazd w
ci arowych b dzie dowo ony od firmy zewn trznej.
Zu ycie wody podczas eksploatacji myjni jest uto samiane z ilo ci powstaj cych ciek w.
Szacunkowa rednia ilo
ciek w przemys owych wytworzonych w myjni wynosi b dzie
3
ok. 6,5 m /dob .

d.
pienia chwilowej, ograniczonej do
spowodowanych pracami
budowlanych

obszaru prowadzonych prac, emisji py
maszyn
tkotrw y,
resie ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed
Prace budowlane wykonyw
j. W celu ochron
a gruntowowodnego miejsca postoju i awaryjnych naprawy
szczelnionym
.
Na etapie eksploatacji emitowany
y z funkcjonowaniem myjni oraz ruchem
.U
wiskami oraz zewn
Przegrody
poziom emisji
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W przypadku myjni samocho
kartonowoonej dokum

, co znacznie
ie propono

chr

ntencji
um przewidywane

e. ocenionego w oparciu
na

owisko.
nych awarii lub katastrof
nych technologii,

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

prz
w przypadkach gdy
t

wytw

p

owisko,

na etapie realizacji
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03
opakowania z drewna, 15 01 04 opakowania z metali, 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz
betonowy
17 02 01 drewno,
17 02 03 tworzywa sztuczne.
mater
nika,
czas
odpady komunalne.
Odpady wytworzone podczas procesu budowy przekazywane b d
do odzysku,
unieszkodliwienia lub wykorzystania 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.
Miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpad w, do czasu ich odbioru,
zabezpieczone
przed dzia aniem czynnik w atmosferycznych i os b postronnych.
Gospodarka odpadami odbyw
pisami prawa. Nie
p
na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
odowisko.
g.

dla zdrowia ludzi, w ty

ji:

Przed

rowia ludzi.

2. Usytuowani
enu,

zdol

ska i odnawiania si
przyr

agospodarowania
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przestrzennego a. obszary wodno-

zalegani
rzek:

P

na obszarach wodnoztwie ani na terenach siedlisk

b.

odowisko morskie:
Przedmiotowe prz
morskiego.

wiska

c.
Inwestycja jest po

rskimi.

d. obs
owych:
inwesty
w

strefam

e. o
oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
a 2000
oraz pozosta
y
Projektowa
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
1,9 km od granic
inwestycji.
Przedmiotowy teren nie wy
chronione siedliska przyrodnicze i siedli
ch dyrektywami
ptasi

B

stwierdzono,

.
jego realizacja

000 Dolina Dolnego Bugu PLB14000
PLH140011
inwestycji
na zmiany klima
W celu ograniczenia do minimu
niniejszej decyzji wskazan

iska

kontroli terenu pod nadzorem przyrodniczym przed
Z
o ochronie przyrody oraz
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
Warszawie lub
e przyrody.

W
w
przyrodniczych oraz dzikiej fauny
interesu publicznego, w tym wymogi
z

sprawie ochrony siedlisk
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i planowanych dzi
z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego
warunkom narusza zakazy w stosunku
W celu ograniczenia

co w dalszej perspektywie
i ograniczenie ich
najcenniejsza warstwa profilu glebowego p
zabezpieczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana do zagospodarowania otoczenia
inwestycji.
f.

obszary
prawdopodobi

ub istnieje
enia:
cia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji

oraz jej p
przekroczone.
g.

b

obszary o krajobrazi

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

obszarach o krajob
h.
i.

udnienia:
ienia na terenie miasta
o

1299 os/km2.

jezior:
olicy nie

j.

jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
brak jest uzdrowisk i ob

k.

wiskowej.

skowe:
T
powierzchnio
ww. JCWP
uznano za
stan chemiczny.
Teren reali

obszarze jedno
d
e RW 200023266952. Dla
y, a
w
iskowych
jest dobry stan ekologiczny oraz dobry

stan
. Celem

zlokalizowany jest w granicy je
r

a
Ze
a
, charakter i zakres przedmiotowego przedsi
planowane zamierzenie inwestycyjne ni
zagr

dobry,

dla os
nych w Planie

zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza
.
Przedmiotowa inwestycja
w o
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
9

rz
w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map
dla tych rzek.

onym
powodziowego i map ryzyka powodziowego

3.

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

a.

obszaru geograficznego i liczby

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

ne elementy
transgranicznych

ywa
ruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przed
funkcjonowanie ob
Planowane
dowisko.

:
e

d.
Informacje zawarte w dokument
i eksploatacji przeds
a.

wy

apie realizacji

e.
dwracalne. Podczas
eksploatacji inwestycji odd
z funkcjonowaniem inwestycji.
f.
przeds

h i

zrealizowan

owiskowy
ych
-

planowanego przed
z pl
odd
prowad
g.

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

wania:
Projektowane prace, przy zapewnieniu odpow
wiska.

obszarze

,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla ulicy
/463/14 Rady Miejskiej
w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014 r., opubl. w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 5 marca 2014 r., poz. 2004,
nieruchom
nr 6454 w Wyszkowie
przeznaczonym pod
obiekty produkcyjn
z
ozn. symbolem PU10. Lokalizacja projektowanej
10

inwestycji jest zgodna z ww. planem.
Burmistrz Wyszkowa
wymaganych prawem opinii
2021 r.)
oznania

w
u, a po uzyskaniu wszystkich
rzez podanie do publicznej wiado
w dniu 16 czerwca
eszczone na tablicy
w siedzibie
ternetowej oraz w Biuletynie
nioski stron.

oraz w miejscu planowanej inw
Informacji Publicznej.
Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie m
prawem opinii Burmistrz Wyszkowa stwier
decyzji oraz zastosowaniu proponowanych przez

dowodowego, uzyskaniu wymaganych
u warunk
przedmiotowa inwestycja

I

charakterystyka planowanego

prze
ncji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji s
Samo

o Kolegium

14 dni od daty
W trakcie biegu terminu do wn
wobec organu administracji
Z
anowi adm
stat

terminie
Wyszkowa.
o wniesienia
rawa do
ateczna i prawomocna.

Z up. Burmistrza
Aneta Kowalewska
Z-ca Burmistrza

1. Urszula Agata Wojtkowska
ul. Miodowa 34, 07-200 Wyszk
2.
ul. Miodowa 34, 07-200 Wyszk
3.
t. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735).
4. a/a.

1.

kowie

-

2. Regionalny Dyrektor
Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
11

3. Dyrektor Zarz
o Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
5-140 Serock.
4. Starosta Powiatu Wyszkowskiego (po uzyskaniu pr
A
-200 Wyszk
5.
(po uzyskaniu pr
, 03-719 Warszawa.
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ci)
iotu ostat

ci)

BURMISTRZ WYSZKOWA
07znak: WOS.6220.5.2021 (PGN.6220.5.2021) z dnia 27 lipca 2021 r.

Budowa

osobowych

Planowana inwestycja polega na budowie myjni pojazd w ci arowych i osobowych, kt re b d
mie ci si na terenie miejscowo ci Wyszk w w obr bie dzia ki o nr ew. 6454.
Projektowana myjnia pojazd w ci arowych sk ada si b dzie z dw ch stanowisk myjni, biura,
dw ch toalet (jedna dla cz ci biurowej, druga dla klient w myjni dost pna z pomieszczenia poczekalni),
poczekalni dla klient w, magazynu na rodki czysto ci potrzebnych do dzia ania myjni, kot owni gazowej,
pomieszczenia technicznego na urz dzenia myjni oraz pomieszczenia socjalnego
. Budynek myjni
pojazd w ci arowych zaprojektowano na planie prostok ta o wymiarach 24,94 m x 27,65 m.
w fundamentach
y
ciany
przewidziano w konstrukcji murowanej lub lekkiej kartonowo Mycie pojazd w ci arowych
ogii MaxiWash Vario - trzy szczotkowy portal
poruszaj cy si po szynach i w kolejnych przejazdach wykonuj cy kolejne etapy mycia.
Myjnia
z dachem, o sklepieniu
doziemnych instalacji technicznych,
pre

rowej
. Na obiekt
wiaty stalowej
mi
masie

Eko.
obejmuje:
uzdatnianie wody, grzanie wody,
myjni,
wszystkich
zaprojektowano typowe kratki zlewowe. Woda

stanowiskach
technologiczna
Na

terenie

inwestycji

zamontowane

zostan

a

do

oczyszcz

a. m
3

ze szlamu;
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oczyszczenia

15 l/s;
zbiornik retencyjny (2 x) (zbiornik wody oczyszczonej) o poj
10 m3;
studzienka kontrolna.
b. myjnia
s
cieki przemys owe z myjni b d odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanym
pozwoleniem wodnoprawnym.
Na przedmiotowej
miejsce na pojemniki na odpady,

miejsce na odkurzacz dla

ponadto:

w osobowych,
,

e gazowe,
studzienki, wpusty dachowe oraz wpusty uliczne kanalizacji deszczowej,
-gospodarczej,
Na terenie przedmiotow

Z up. Burmistrza
Aneta Kowalewska
Z-ca Burmistrza
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