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Nasz znak: GKOiD.6220.1-5.2016.TK Mokrsko, dnia 05.05.2017 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art.
82, art. 85 ustawy 2 dnia 3 października 2008 r. 0 udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), art.
6 ust. 2 ustawy z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) oraz art. 104 ustavw z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22016 r. poz. 23 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

wsprawie wydania decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na ,,Rozbudowie istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę
dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95 na działce 0 nr 268/1 wobrębie
Krzyworzeka, gm. Mokrsko”, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska wŁodzi (postanowienie znak: WOOŚ-
l.4242.190.2016.MRe.3 z dnia 18.04.2017 r. ipo zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wWieIuniu (opinia znak: PSSE.ZNS-460-
29/16/17 zdnia 16.03.2017 r.) Wójt Gminy Mokrsko ustala środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej
stacji paliwa LPG 0 infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95 na
działce o nr 268/1 w obrębie Krzyworzeka, gm. Mokrsko.

wó.iT GM|NY |v|oKRsKo oRzEkA
I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określa warunki realizacji
przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej stacji paliwa LPG o infrastrukturę
dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95 na działce 0 nr 268/1 w obrębie
Krzyworzeka, gm. Mokrsko.

2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
a) posadowienie jednego 2-płaszczowego, 2-komorowego zbiornika podziemnego na
ON i PB 95 lub dwóch zbiorników 2-płaszczowych 1-komorovvych 0 łącznej objętości
nieprzekraczającej 20 mg (niezależnie od ilości zbiorników),
b) instalację dwóch dystrybutorów wielopunktowych, obustronnych dla samochodów
osobovvych, do wydawania dwóch gatunków paliw,
c) instalację jednego skrajnego dystrybutora paliwa gazowego LPG,
d) wykonanie stanowiska zlewu paliw,
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e) utwardzenie szczelnymi płytami betonovvymi części terenu pod dystrybutorami
oraz punktem rozładunku paliw w miejsce istniejącej kostki betonowej.

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem
następujących warunków:
a) prace ziemne i budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia należy
ograniczyć do pory dnia, tj. godzin 6:00 - 22:00,
b) masy ziemne powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia w jak największym
stopniu należy wykorzystać do zagospodarowania terenu w trakcie budowy zaś
pozostałą ilość przekazać do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
c) powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia odpady należy magazynować
selektyvvnie w vwznaczonym miejscu utwardzonego placu manewrowego obecnej
stacji LPG, w sposób zabezpieczający wpływ magazynowanych odpadów na
środowisko, przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia poza terenem realizacji
przedsięwzięcia.
d) na potrzeby bytowe oraz obsługi klientów stacji paliw użytkować istniejący
budynek stacji paliw 0 powierzchni 45 m2,
e) na cele grzewcze budynku stacji paliw użytkować istniejący grzejnik 0 mocy ok. 10
kW opalany propanem,
f) ścieki bytowe z zaplecza socjalnego budynku stacji paliw odprowadzać do
szczelnego zbiornika bezodpłyvvowego,
g) wodę na potrzeby eksploatacji stacji paliw pobierać z gminnej sieci wodociągowej,
h) po realizacji przedsięwzięcia na stacji paliw użytkować dwa istniejące naziemne
zbiorniki LPG 0 łącznej pojemności 9,7 m3,
i) wody opadowe z terenów utvvardzonych stacji paliw 0 łącznej powierzchni ok. 510
m2 oczyszczać W separatorze substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzać
zorganizowanym systemem zbierającym do ziemi za pomocą studni chłonnej fi 1200,
j) powstające w fazie eksploatacji odpady, a zwłaszcza odpady niebezpieczne,
magazynować selektyvvnie, w sposób zabezpieczający wpływ magazynowanych
odpadów na środowisko, przekazywać 0 ile to możliwe do odzysku, a dopiero
ostatecznie do unieszkodliwiania,
k) celem zminimalizowania ilości powstających odpadów należy przestrzegać
parametrów prac, analizować i weryfikować normy zużycia materiałów oraz
prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
l) instalację dystrybucji paliw wykonać jako instalację hermetyczną, z zawracaniem
oparów paliw przy napełnianiu baków samochodów, czy też spuście paliw
zautocystern dowożących paliwa. Zaprojektowana stacja paliw winna umożliwiać
hermetyczny rozładunek benzyn.
ł) roboty ziemne wykonywać w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód
podziemnych,
m) wykorzystywać sprzęt i środki transportowe sprawne, prawidłowo utrzymane oraz
odpowiednio wyposażone,
n) przedmiotową stację paliw wyposażyć w preparaty do usuwania skażeń olejowych
ropopochodnych w ilości umożliwiającej wchłonięcie substancji ropopochodnych,
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0) na terenie przedmiotowej stacji wykonać niezbędną instalację uziemiającą,
p) prowadzić systematyczne przeglądy i oczyszczanie separatorów substancji
ropopochodnych,
r) należy prowadzić okresowe sprawdzanie szczelności i stanu technicznego
wszelkich instalacji,
s) prowadzić monitoring jakościowy wód w oparciu o projektowane piezometry (co
najmniej 2) ujmujące pierwszy poziom wodonośny. Zakres badań powinien
obejmować oznaczenia następujących substancji: węglowodory ropopochodne i oleje
mineralne,
t) przedsięwzięcie zaprojektować w taki sposób, aby spełniało vvymagania określone
w przepisach rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
iproduktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1583) oraz
W przepisach odrębnych.

4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 których mowa w art. 72 ust.
1 ustawy 0 udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na
środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym:

a) część terenu pod dystrybutorami oraz punktem rozładunku paliw należy wykonać
jako utwardzoną szczelnymi płytami betonovvymi w miejsce istniejącej kostki
betonowej.
b) vvykorzystywać istniejący separator substancji ropopochodnych do oczyszczania
wód opadowych z terenów utvvardzonych stacji paliw o nominalnej przepustowości
minimum 15|/s,
c) wody opadowe i roztopowe po oczyszczeniu w separatorze odprowadzać do ziemi
za pomocą istniejącej studni chłonnej,
d) korzystać z obecnie istniejącej sieci kanalizacji wewnętrznej obejmującej dwie
studzienkí odwodnieniowe, separator oraz studnie chłonną fi 1200,
e) korzystać z obecnego pawilonu stacji 0 powierzchni ok. 45 m2,
f) zainstalować jeden 2-płaszczowy, 2-komorowy zbiornik podziemnego na ON i PB
95 lub dwa zbiorniki 2-płaszczowe 1-komorowe o łącznej objętości
nieprzekraczającej 20 ms,
g) zaprojektować dwa dwustronne, wieloproduktowe dystrybutory paliw,
h) wykorzystać istniejącą wiatę o powierzchni ok. 35 m2, pod którą należy
zlokalizować zaprojektowane dystrybutory paliw,
i) w celu ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających do powietrza z każdego
modułu dystrybutora zastosować pistolety dla dystrybucji, przystosowanych do
odsysania oparów przy wlewie paliwa do samochodu (z wykorzystaniem układu
zamkniętego wahadła gazowego połączonego za zbiornikami paliwa) o skuteczności
odsysania par benzyn co najmniej 98%. '
j) w celu monitoringu jakościowego wód podziemnych wykonać co najmniej 2
piezometry na kierunku przepływu wód podziemnych (przed stacją i za terenem
stacji).

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
a) nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie przewiduje się awarii przemysłowych.
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6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko:
a) nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na
środowisko.

ll. Nie nakładam:
1. Wykonania kompensacji przyrodniczej.

Ill. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania

IV. Nie nakładam obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziałwvania na
środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 28.04.2016 r. wpłynął wniosek
o wydanie decyzji

0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącej
stacji paliwa LPG 0 infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95 na
działce 0 nr 268/1 w obrębie Krzyworzeka, gm. Mokrsko”. Po uzupełnieniu braków
wniosku w dniu 2.05.2016 r., wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
wWieluniu owydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na posadowieniu zbiornika podziemnego na ON i PB
95 dwupłaszczowego dwukomorowego (lub dwóch zbiorników dwupłaszczovvych
jednokomorowych) 0 łącznej objętości 20 m3. Dodatkowo zostanie przystosowana
infrastruktura techniczna do załadunku i wydawania paliw (miejsce załadunku paliw
oraz budowa maksymalnie dwóch dystrybutorów do wydawania paliw). Wybudowana
zostanie również kanalizacja deszczowa wraz z separatorem substancji
ropopochodnych oraz powstanie prawdopodobnie pylon do umieszczania na nim cen
paliwa.

Zgodnie z § 3 ust 1, pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie należy do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem znak: WOOS~l.4240.429.2016.KKu.3 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Łodzi wydał opinię, iż dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wWieluniu - pismem znak:
PSSE.ZNS.460-29/16 z dn. 14.07.2016 r. uznał, że przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia winno być vwmagane
wzakresie określonym w alt. 66 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.
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oudostępnianiu informacji 0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 353).

Wójt Gminy Mokrsko biorąc pod uwagę powyższe opinie wydał w dniu
18.08.2016 r. postanowienie znak: GKOiD.1-1.2016.TK, w którym stwierdził
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. Jednocześnie postępowanie administracyjne 0 wydanie decyzji
środowiskowej zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu 0 oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (postanowienie Wójta Gminy
Mokrsko znak: GKOiD.1-2.2016.TK z dnia 18.08.2016 r.)

Równocześnie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.
oudostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Mokrsko obwieszczeniem znak GKOiD.1-
1.2016.TK z dnia 18.08.2016 r. podał do publicznej wiadomości informację
0 postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

W dniu 24.08.2016 r. Przedsiębiorstwo Handlowe "Święty" Michał Świątek, ul.
Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń złożyło zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Mokrsko na
postanowienie Wójt Gminy Mokrsko znak: GKOiD.1-1.2016.TK z dnia 18.08.2016 r.
dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
nakładające obowiązek sporządzenia raportu 0 oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 30.08.2016 r. zażalenie zostało przesłane do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu celem rozpatrzenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu postanowieniem znak
SKO.4161/77/16 z dnia 20.09.2016 r. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.
Kolegium orzekło, iż w rozpatrywanej sprawie rozpoznanie oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia, poprzez sporządzenie raportu w zakresie wskazanym
przez organ pierwszej instancji, a następnie poddanie go ocenie organów
specjalistycznych, jest jak najbardziej uzasadnione z uwagi na rodzaj
przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie.

W dniu 17.11.2016 r. inwestor przedłożył raport o oddziałyvvaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Mokrsko postanowieniem znak
GKOiD.1-3.2016.TK z dnia 18.11.2016 r. podjął postępowanie.
Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 pażdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Mokrsko obwieszczeniem znak GKOiD.1-4.2016.TK z dnia 22.11.2016 r.
podał do publicznej wiadomości informację 0 przeprowadzeniu oceny oddziaływania
na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziałyvvaniu na środowisko. Zapewniono
udział społeczeństwa w postępowaniu i poinformowano o możliwości zapoznania się
z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie 21 dni
od daty ogłoszenia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski dotyczące
sprawy.
Wójt Gminy Mokrsko pismem z dnia 22.11.2016 r. wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji oraz do Państwowego Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego wWieluniu z prośbą 0 wyrażenie opinii przed wydaniem
decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 26.01.2017 r. na wniosek inwestora została wydana klasyfikacja
akustyczna dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pozytywnie zaopiniował
warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia opinia znak PSSE.ZNS.460-
29/16/17 z dnia 16.03.2017 r. po uprzednim wezwaniu inwestora do uzupełnienia
Raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji
przedsięwzięcia w postanowieniu znak WOOS-l.4242.190.2016.MRe.3 z dnia
18.04.2017 r. po uprzednim wezwaniu inwestora do uzupełnienia Raportu.
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wWieluniu wzięto pod uwagę
i zapisano w niniejszej decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę powyższe, po analizie wszystkich dokumentów zgromadzonych
w sprawie Wójt Gminy Mokrsko stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające do
wydania niniejszej decyzji.

W ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzona została ocena
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 62 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 0 udostępnianiu informacji 0 środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), wramach
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określono, przeanalizowano
oraz oceniono: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko
oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne
oddziaływanie między elementami, 0 których mowa wyżej, dostępność do złóż
kopalin, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także vvymagany zakres
monitoringu. Zgodnie z art. 80 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, decyzję 0 środowiskowych uwarunkowaniach Organ
wydaje wziąwszy pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust.
1, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wyniki postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone.

Ponadto, właściwy Organ wydaje decyzję 0 środowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten
został uchwalony. Na terenie gminy Mokrsko obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko przyjęty uchwałą Rady Gminy
w Mokrsku Nr XIV/64/03 zdnia 18 grudnia 2003 r. Zgodnie z zapisami § 60 ust. 5
pkt. 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się na
działce 0 nr geodezyjnym 268 lokalizację zabudovvy związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej typu stacja sprzedaży gazu /LPG/_ Przedmiotowe
przedsięwzięcie jest rozbudową stacji LPG na działce nr 268/1. Działka 268/1
powstała z podziału działki nr 268 na dwie części: 268/1 i 268/2. Tak więc zapisy §
60 ust. 5 pkt. 4 miejscowego planu dotyczą działki 268/1. Rozbudowa istniejącej
stacji paliwa LPG 0 infrastrukturę dostosowaną do dystrybucji ON i PB 95 na działce
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0 nr 268/1 wobrębie Krzyworzeka jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej stacji
paliw LPG zlokalizowanej na działce nr ewid. 268/1 w obrębie Krzyworzeka w gminie
Mokrsko. Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy stacji paliw gazu płynnego, na
terenie której magazynowany jest LPG w dwóch naziemnych zbiornikach 0 łącznej
pojemności 9,7 m . Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy stacji paliw gazu
płynnego nie kwalifikowanej wcześniej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z2016 poz. 71) w związku z pojemnością istniejących
zbiorników LPG nieprzekraczającą 10 m3.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje posadowienie jednego 2-płaszczowego, 2-
komorowego zbiornika podziemnego na ON i PB 95 lub dwóch zbiorników 2-
płaszczowych 1-komorowych. Niezależnie od ilości zbiorników ich łączna objętość
nie przekroczy 20 ma (wstępnie planowany jest jeden zbiornik 0 objętości 16 m3).
Dodatkowo zostanie przystosowana infrastruktura techniczna do załadunku
iwydawania paliw (miejsce załadunku paliw, oraz budowa maksymalnie 2
dystrybutorów do wydawania paliw). Planuje się również umieszczenie pylonu
z cenami paliwa.

Na terenie stacji zostanie zachowany dotychczasowy sposób jej
wykorzystania, tj. nie zmieni się powierzchnia terenu utwardzonego, terenu
biologicznie czynnego, budynku obsługi stacji (ok. 45 mz), zadaszenia stacji oraz
parametrów technicznych istniejącej stacji LPG.

Stacja paliw nie jest i nie będzie wyposażona w dodatkowe usługi takie jak np.
myjnia, kompresor, odkurzacz. W części biurowej planowana jest sprzedaż artykulów
motoryzacyjnych (płyny eksploatacyjne, środki do pielęgnacji i konserwacji karoserii,
wycieraczki itp.) Planowane przedsięwzięcie nie będzie polegało na ingerencji w
budynek obsługi. Budynek jest zaopatrzony w wodę z wodociągu, ścieki są
odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a jego ogrzewanie jest
zapewnione za pomocą grzejnika typu Mora 0 mocy ok. 10 kw opalanego propanem.
Czas pracy obiektu jest planowany na 24 h/dobę. Obiekt będzie obsługiwany przez
1-2 pracowników w systemie zmíanovvym.

Obszar objęty przedsięwzięciem położony jest na części działki 0 nr ewid.
268/1 we wsi Krzyvvorzeka, gmina Mokrsko. Powierzchnia tej działki wynosi ok. 4000
mz. Natomiast powierzchnia obszaru objętego analizowanym przedsięwzięciem,
wyniesie ok. 475 mz. Teren inwestycji jest objęty zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta inwestycją usytuowana jest
bezpośrednio w sąsiedztwie (od strony południowej) drogi powiatowej nr 4510 E
relacji Wieluń-Skomlin-Bolesławiec. Pozostałe tereny znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie granic inwestycji stanowią:
- od strony północnej -tereny 0 charakterze rolniczym,
- od strony wschodniej - budynek stanowiący obiekt magazynowy,
- od strony zachodniej - budynek stanowiący obiekt usługowy znajdujący się na
terenie działki inwestycyjnej, a za nim tereny rolnicze.

Na terenie działki inwestycyjnej obecnie znajduje się budynek usługowy
należący do infrastruktury dystrybucji LPG. Po realizacji inwestycji obiekt będzie
wpisywał się w dalszym ciągu w swój dotychczasowy charakter ~ sprzedaż artykułów
motoryzacyjnych płyny eksploatacyjne, środki do pielęgnacji i konsen/vacji karoserii,
wycieraczki itp.). obiekt usługowy znajdujący się w części zachodniej działki, której
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zlokalizowana będzie inwestycja stanowi przychodnia zdrowia będąca placówką
NFZ. Obiektjest oddalony od planowanej rozbudowy stacji o ponad 20 m.
Udział poszczególnych powierzchni przed i po realizacji przedsięwzięcia kształtował
się będzie następująco:
- powierzchnia budynku stacji paliw ok. 45 m2,
- powierzchnia wiaty nad dystrybutorami ok. 35 m2,
- powierzchnia budynku usługowego NFZ ok. 175 m2,
- powierzchnia utvvardzenia ternu części stacji paliw ok. 430 m2,
- powierzchnia utwardzenia terenu budynku usługowego NFZ ok. 445 mz,
- powierzchnia biologicznie czynna działki ok. 2904 mz.

W raporcie o oddziałyvvaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano
poszczególne oddziaływania na środowisko związane z realizacją i eksploatacją
przedsięwzięcia. Oddziaływania występujące w fazie realizacji przedsięwzięcia będą
miały w większości charakter krótkotrvvały i ustąpią po zakończeniu prac związanych
z realizacją przedsięwzięcia.

Emisja hałasu do środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia zostanie
ograniczona poprzez wykonywanie prac budowlanych i ziemnych jedynie w porze
dnia. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza będzie miała charakter
niezorganizowany. Powstające odpady gromadzone będą na placu budowy
seIekty\Nnie, w sposób uniemożliwiający wpływ magazynowanych odpadów na
środowisko, a następnie przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym
pozwolenie na ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami. Realizacja
przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew ani krzewów. W przypadku
zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki przed rozpoczęciem prac
mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk,
umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć innych negatywny wpływ na gatunki
chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. u. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).

Znaczące oddziaływania mogą/mogłyby wystąpić w fazie eksploatacji
przedsięwzięcia. Eksploatacja stacji paliw LPG, benzyn silnikowych oraz ON
generować może oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe terenu realizacji
przedsięwzięcia oraz terenów przyległych. W celu ograniczenia możliwości
zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego przewidziano szereg rozwiązań
technicznych ograniczających emisję substancji ropopochodnych do środowiska,
stanowiących substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Obecnie powierzchnie układu komunikacyjnego oraz transportu i przeładunku
paliw są utwardzone i wyprofilowane w taki sposób, aby ewentualne vvycieki paliwa
spływały poprzez studzienki do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a następnie do
separatora. Teren stacji paliwjest uszczelniony kostką betonową, pod którą znajduje
się geomembrana uniemożliwiająca przedostawanie się zanieczyszczeń do gleby
oraz wód podziemnych. Część terenu pod dystrybutorami oraz punktem rozładunku
paliw zostanie utvvardzona szczelnymi płytami betonowymi w miejsce istniejącej
kostki betonowej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utvvardzonych i dachów po
przejściu przez separator będą odprowadzane do ziemi za pomocą studni chłonnej.
Obecnie istniejąca sieć obejmuje dwie studzienki odwodnieniowe, separator oraz
studnie chłonną fi 1200. W ramach planowanej inwestycji nie jest planowana zmiana
sieci kanalizacyjnej ( w tym separatora) ze względu na brak zmiany wielkości
powierzchni utwardzonej oraz dobry stan techniczny sieci. Separator substancji
ropopochodnych jest eksploatowany obecnie w związku z funkcjonowaniem na
terenie planowanej inwestycji stacji dystrybucji paliwa LPG. Według danych
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projektowych posiada on przepustowość nominalną wynoszącą 15 dmâls. W związku
z bilansem wód opadowych i roztopovvych zbieranych przez system kanalizacji
deszczowej i obliczonym maksymalnym sekundovvym przepływem ścieków
opadowych wynoszącym 9,1 dm3/s przepustowość separatora będzie wystarczająca.

Mając na uwadze fakt, iż teren realizacji przedsięwzięcia nie jest
zlokalizowany w zasięgu gminnej kanalizacji deszczowej, powyższe rozwiązania
techniczne uznać należy za poprawne.

W najbliższym otoczeniu działki objętej wnioskiem o wydanie decyzji
ośrodowiskowych uwarunkowaniach brak cieków powierzchniowych, zarówno
naturalnych jak i sztucznych.

Geograficznie teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w zlewni
rzeki Pyszny do dopływu z Gromadzic o europejskim kodzie PLRW6000171818893,
której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za
zagrożone. Dal przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4
tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60NVE, którą uzasadnia się
wpływem działalności antropogenicznej generującym konieczność przesunięcia
w czasie osiągnięcie celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych
możlivwch do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. Nie przewiduje się
bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy ani ilościowy wód
powierzchniowych.

W celu ochrony wód gruntowych, podziemne, dwupłaszczowe zbiorniki będą
wyposażone w odpowiednie zgodne z przepisami czujniki, reagujące i alarmujące
0 uszkodzeniu i wycieku paliwa. Powierzchnie układu komunikacyjnego oraz
transportu i przeładunku paliw będą utwardzone i szczelne, a także wyprofilowane
wtaki sposób, aby ewentualne wycieki paliwa spływały do separatorów. System
monitoringu szczelności stanowić będzie pneumatyczny wskaźnik nadciśnieniowy,
który zapewnia monitorowanie nieszczelności zarówno od strony wewnętrznej
powłoki z tworzywa, jak i zewnętrznego płaszcza stalowego zbiornika podziemnego
z zastosowaniem regulującego ciśnienie cylindra z gazem obojętnym, utrzymującym
stałe ciśnienie w szczelinie. Wskaźnik wycieku posiadać będzie wbudowany
sygnalizator dźwiękowy i świetlny, uruchamiany w przypadku spadku ciśnienia
wmonitorowanej przestrzeni. Wskaźnik vvyposażony będzie również w filtr
osuszający, który jest tak zaprojektowany, aby powietrze wtłaczane przez pompę do
przestrzeni kontrolowanej zawierało śladowe ilości pary wodnej. Zbiornik
magazynowy zostanie posadowiony na niewielkiej głębokości. W zakresie
posadowienia naziemnych zbiorników LPG nie przewiduje się zadnych zmian
w stosunku do stanu istniejącego.

Należy uznać, że powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć
środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.
Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy JCWPd o europejskim
kodzie PLGW600082, której stan chemiczny jak i ilościowy określono jako dobry,
a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

inwestycja zlokalizowana jest również w zasięgu GZWP nr 325 -
Częstochowa. Mając na uwadze zaprojektowane przedsięwzięcie pod względem
infrastruktury ograniczające] emisję substancji ropopochodnych do środowiska
stvvierdzić należy, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować możliwości
nieosiągnięcia celów środowiskowych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry )Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Eksploatacja stacji paliw i jej oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe
będzie monitorowane - na terenie stacji wzdłuż kierunku spływu wód podziemnych,
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przed stacją i za stacją paliw zostaną zainstalowane piezometry, dzięki którym
możliwe będzie kontrolowanie jakości wód podziemnych przed stacją (jako pomiar
bazowy) i za terenem stacji (jako pomiar kontrolny).

Jako zaplecze socjalne dla pracowników stacji paliw użytkowany będzie
istniejący pawilon stacji LPG. Ŝcieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas
do szczelnego zbiornika bezodpłyvvowego. Na terenie inwestycji nie przewiduje się
powstawania ścieków przemysłowych.

W zakresie emisji hałasu do środowiska stwierdzić należy, że przedsięwzięcie
zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie powinno stanowić uciążliwości dla
zlokalizowanych najbliżej terenu inwestycji terenów chronionych akustycznie, które
stanowi zabudowa mieszkaniowa w odległości ok. 30 m w kierunku południowym).
Głównym źródłem hałasu z terenu inwestycji będzie ruch pojazdów korzystających ze
stacji paliw. Nie przewiduje się instalacji stacjonarnych źródeł hałasu mogących mieć
wpływ na kształtowanie środowiska akustycznego terenów przyległych.

Przeprowadzona analiza emisji substancji zanieczyszczających do powietrza
wykazała, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana
z ponadnormatywną emisją substancji zanieczyszczających do powietrza.
Napelnianie zbiornika podziemnego odbywać się będzie za pomocą cystern
wyposażonych w instalację do odprowadzania oparów ze zbiorników magazynowych
benzyn stacji paliw. Emisja substancji zanieczyszczających w postaci oparów
związków ropopochodnych będzie niewielka. instalację pod tym względem można
uznać za hermetyczną. Na terenie inwestycji również emisja z energetycznego
spalania paliw nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości powietrza, na potrzeby
grzewcze budynku stacji paliw eksploatowany będzie istniejący grzejnik opalany
propanem o mocy ok. 10 kW.

Eksploatacja stacji paliw związana będzie z powstawaniem odpadów.
Wszystkie powstające na terenie inwestycji odpady magazynowane będą
selektywnie, w sposób ograniczający negatywny wpływy magazynowanych odpadów
na środowisko, a następnie przekazywane będą specjalistycznym firmom
posiadającym pozwolenie na ich zagospodarowanie. Odpady przekazywane będą
w pierwszej kolejności do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania.

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na ternie objętym
ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). najbliżej terenu realizacji przedsięwzięcia
zlokalizowane są:
- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie - w odległości ok. 1,2 km
w kierunku południowym,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny - w odległości ok. 4,8 km w kierunku
południowym,
- rezerwat przyrody Lasek Kurowski - w odległości ok. 7,0 km w kierunku północno-
zachodnim,
- otulina Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - w odległości ok. 8,3 km w kierunku
wschodnim.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody.
Należy także stwierdzić, że inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami
Natura 2000, a z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość
nie będzie miała ona znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony,
przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura.
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Całość materiału dowodowego w sprawie wskazuje, iż realizacja i eksploatacja
przedsięwzięcia nie będzie powodować przekraczania standardów środowiskowych.

Dlatego tez, po uzgodnieniu warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi -
postanowienie znak WOOS-l.4242.190.2016.MRe.3 z dnia 18.04.2017 r. oraz
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu dla
realizacji przedsięwzięcia - opinia znak PSSE.ZNS.460-29/16/17 z dnia 16.03.2017
r., określono środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ vwdający decyzje,
októrych mowa w art. 72 ust. 1 (art. 86 ustawy oudostępnianiu informacji
ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

2. Decyzję o środowiskach uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustavw. Złożenie wniosku powinno
nastąpić wterminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskach
uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 w/w ustawy).

3. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia
może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem sześciu lat strona, która
złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzyma
stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie
zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, wydanym po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje
wdrodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska
imożliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Mokrsko w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach W Wysokość 205 zł
uiszczono w dniu 02.05.2016 r. W kasie Urzędu Gminy Mokrsko

Załączniki:
- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

. A-.-f W „f I fa; firvy
/Mg? Tomas' řřqçkj
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Załącznik do decyzji znak: GKOíD.6220.1-5.2016.TK
Z dnia 05.05.2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej stacji
paliw LPG zlokalizowanej na działce nr ewid. 268/1 w obrębie Krzyworzeka w gminie
Mokrsko. Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy stacji paliw gazu płynnego, na
terenie której magazynowany jest LPG w dwóch naziemnych zbiornikach o łącznej
pojemności 9,7 m _

Zakres przedsięwzięcia obejmuje posadowienie jednego 2-płaszczowego, 2-
komorowego zbiornika podziemnego na ON i PB 95 lub dwóch zbiorników 2-
płaszczowych 1-komorowych. Niezależnie od ilości zbiorników ich łączna objętość
nie przekroczy 20 ms (wstępnie planowany jest jeden zbiornik o objętości 16 m3).
Dodatkowo zostanie przystosowana infrastruktura techniczna do załadunku
ivvydawania paliw (miejsce załadunku paliw, oraz budowa maksymalnie 2
dystrybutorów do wydawania paliw). Planuje się również umieszczenie pylonu
z cenami paliwa.

Na terenie stacji zostanie zachowany dotychczasowy sposób jej
wykorzystania, tj. nie zmieni się powierzchnia terenu utwardzonego, terenu
biologicznie czynnego, budynku obsługi stacji (ok. 45 m2), zadaszenia stacji oraz
parametrów technicznych istniejącej stacji LPG.

Stacja paliw nie jest i nie będzie wyposażona w dodatkowe usługi takie jak np.
myjnia, kompresor, odkurzacz. W części biurowej planowana jest sprzedaż artykułów
motoryzacyjnych (płyny eksploatacyjne, środki do pielęgnacji i konsenivacji karoserii,
wycieraczki itp.) Planowane przedsięwzięcie nie będzie polegało na ingerencji w
budynek obsługi. Budynek jest zaopatrzony w wodę z wodociągu, ścieki są
odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpłyvvowego, a jego ogrzewanie jest
zapewnione za pomocą grzejnika typu Mora 0 mocy ok. 10 kw opalanego propanem.
Czas pracy obiektu jest planowany na 24 h/dobę. Obiekt będzie obsługiwany przez
1-2 pracowników w systemie zmianovvym.

Obszar objęty przedsięwzięciem położony jest na części działki o nr
ewid. 268/1 we wsi Krzyvvorzeka, gmina Mokrsko. Powierzchnia tej działki wynosi ok.
4000 mz. Natomiast powierzchnia obszaru objętego analizowanym
przedsięwzięciem, wyniesie ok. 475 m2. Teren inwestycji jest objęty zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta inwestycją
usytuowana jest bezpośrednio w sąsiedztwie (od strony południowej) drogi
powiatowej nr 4510 E relacji Wieluń-Skomlin-Bolesławiec.

Na terenie działki inwestycyjnej obecnie znajduje się budynek usługowy
należący do infrastruktury dystrybucji LPG. Po realizacji inwestycji obiekt będzie
wpisy\Nał się w dalszym ciągu w swój dotychczasowy charakter - sprzedaż artykułów
motoryzacyjnych płyny eksploatacyjne, środki do pielęgnacji i konsenivacji karoserii,
wycieraczki itp.). obiekt usługowy znajdujący się w części zachodniej działki, której
zlokalizowana będzie inwestycja stanowi przychodnia zdrowia będąca placówką
NFZ. Obiekt jest oddalony od planowanej rozbudowy stacji 0 ponad 20 m.
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Udział poszczególnych powierzchni przed i po realizacji przedsięwzięcia kształtował
się będzie następująco:
- powierzchnia budynku stacji paliw ok. 45 m2,
- powierzchnia wiaty nad dystrybutorami ok. 35 m2,
- powierzchnia budynku usługowego NFZ ok. 175 mz,
- powierzchnia utwardzenia ternu części stacji paliw ok. 430 m2,
- powierzchnia utwardzenia terenu budynku usługowežgo NFZ ok. 445 mz,
- powierzchnia biologicznie czynna działki ok. 2904 m .

Obecnie powierzchnie układu komunikacyjnego oraz transportu
i przeładunku paliw są utvvardzone i wyprofilowane w taki sposób, aby ewentualne
wycieki paliwa spłyvvały poprzez studzienki do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
a następnie do separatora. Teren stacji paliwjest uszczelniony kostką betonową, pod
którą znajduje się geomembraną uniemożliwiająca przedostawanie się
zanieczyszczeń do gleby oraz wód podziemnych. Część terenu pod dystrybutorami
oraz punktem rozładunku paliw zostanie utwardzona szczelnymi płytami betonowymi
w miejsce istniejącej kostki betonowej. Wody opadowe i roztopowe z terenów
utwardzonych i dachów po przejściu przez separator będą odprowadzane do ziemi
za pomocą studni chłonnej. Obecnie istniejąca sieć obejmuje dwie studzienki
odwodnieniowe, separator oraz studnie chłonną fi 1200. W ramach planowanej
inwestycji nie jest planowana zmiana sieci kanalizacyjnej ( w tym separatora) ze
względu na brak zmiany wielkości powierzchni utwardzone] oraz dobry stan
techniczny sieci.

Podziemne, dwupłaszczowe zbiorniki będą wyposażone w odpowiednie
zgodne z przepisami czujniki, reagujące i alarmujące o uszkodzeniu i wycieku paliwa.
Powierzchnie układu komunikacyjnego oraz transportu i przeładunku paliw będą
utwardzone i szczelne, a także wyprofilowane w taki sposób, aby ewentualne wycieki
paliwa spływały do separatorów. System monitoringu szczelności stanowić będzie
pneumatyczny wskaźnik nadciśnieniowy, który zapewnia monitorowanie
nieszczelności zarówno od strony wewnętrznej powłoki z tworzywa, jak
izewnętrznego płaszcza stalowego zbiornika podziemnego z zastosowaniem
regulującego ciśnienie cylindra z gazem obojętnym, utrzymującym stałe ciśnienie w
szczelinie. Wskaźnik wycieku posiadać będzie wbudowany sygnalizator dźwiękowy
i świetlny, uruchamiany w przypadku spadku ciśnienia w monitorowane] przestrzeni.
Wskaźnik wyposażony będzie również w filtr osuszający, który jest tak
zaprojektowany, aby powietrze wtłaczane przez pompę do przestrzeni kontrolowanej
zawierało śladowe ilości pary wodnej. Zbiornik magazynowy zostanie posadowiony
na niewielkiej głębokości. W zakresie posadowienia naziemnych zbiorników LPG nie
przewiduje się żadnych zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Jako zaplecze socjalne dla pracowników stacji paliw użytkowany będzie
istniejący pawilon stacji LPG. Ścieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas
do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Na terenie inwestycji nie przewiduje się
powstawania ścieków przemysłowych.

Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie powinno
stanowić uciążliwości dla zlokalizowanych najbliżej terenu inwestycji terenów
chronionych akustycznie, które stanowi zabudowa mieszkaniowa w odległości ok. 30
m w kierunku południowym). Głównym źródłem hałasu z terenu inwestycji będzie
ruch pojazdów korzystających ze stacji paliw. Nie przewiduje się instalacji
stacjonarnych źródeł hałasu mogących mieć wpływ na kształtowanie środowiska
akustycznego terenów przyległych.
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Przeprowadzona analiza emisji substancji zanieczyszczających do powietrza
wykazała, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana
zponadnormatywną emisją substancji zanieczyszczających do powietrza.
Napełnianie zbiornika podziemnego odbywać się będzie za pomocą cystern
vwposażonych W instalację do odprowadzania oparów ze zbiorników magazynowych
benzyn stacji paliw. Emisja substancji zanieczyszczających w postaci oparów
związków ropopochodnych będzie niewielka. instalację pod tym względem można
uznać za hermetyczną. Na terenie inwestycji również emisja z energetycznego
spalania paliw nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości powietrza, na potrzeby
grzewcze budynku stacji paliw eksploatowany będzie istniejący grzejnik opalany
propanem o mocy ok. 10 kW.

Eksploatacja stacji paliw związana będzie z powstawaniem odpadów.
Wszystkie powstające na terenie inwestycji odpady magazynowane będą
selektyvvnie, w sposób ograniczający negatywny wpły\Ny magazynowanych odpadów
na środowisko, a następnie przekazywane będą specjalistycznym firmom
posiadającym pozwolenie na ich zagospodarowanie. Odpady przekazywane będą
w pierwszej kolejności do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania.
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