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..STAN.WIENIE

Napodstawie art. 7J ust.1 pkt l orazust. 3,4i7 ustawy zdnia3pażdziernika2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. IJ. z 2013 r.. Poz. 1235

ze zm.), a takżę § 2 ust, 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

w,sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz^ U. Nr 213.

poz. 1397 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępo\\3nl3

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.^ poz. 267 ze zm.). rv zrviązku z posteptlr\-:] ]j:]

\\, sprarvie ocenv oddziałl,rł,ania na środor.. isko przepro\\ aJzlnr lll ,:]. ]]-_ j-: ; - - --

pll.: ..Zlrliana obiekror\ garazo\\(l-n)ag3z\Ilt)\\\Clr nJ slJJ]c -3Il]rrI-.',;ż_ i._-'* . -,:- . --

z eksploatacji, dz. nr 23611Jastrzębie. gm. Bartniczka".

uzgadniam r ealizacj ę przed s i ęwzi ę ci a i okre śl am następuj ące warunki :

Na etapie reaIizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należY PodjąĆ

następujące dziŃania:

Prace adaptacyjne prowadzi c v,yłącznie w porze dnia 1600-220),

Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzać do gruntu (studnie chłonne)

po podczys zczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnych,

Ścieki przemysłowe z sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów

do demontażu oraz usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezPiecznYch,

odprowadzać do zbiornika bezodpływowego poptzez separator koalescencYjnY

węglowodorów ropopochodnych.

Ścieki przemysłowe ze zbiornika bezodpływowego systematycznie wywozić

do o czy szczalni ścieków.

I.

1.

2.

a

4.

HT99t",10,T;*li 1|
n',"x"r""1.B§ll:i §)§L......



5. Kontrolowac stan urządzeń oczyszczaJących (separator, piaskownik) oraz prawidłowo

je eksploatowaó (czyszczenie i konserwacja przynajmniej raz w miesiącu). aby nie

dopuścić do przedostania się do środowiska substancji ropopochodnych.

6. Wszystkie sektory stacji demontazu pojazdow wyposażyć w utwardzone. szczelnc

podłoze.

]. Odpady nlebezpteczne, wytwarzane w wyniku prowadzonej stacji demontazlt

pojazdów, gromadzić selektywnie i odrębnie. w odpowiednio oznakowanl'clr

i prz.vstosowanych do tego celu pojemnikacli/opakowaniach, odpornych na działanie

odpadorv w nich zawartych, usytuowanych w obiekcie budowlanym, w pomieszczenilt

zamr-kanl,m. z utwardzoną posadzką. Z kolei odpady inne nlZ niebezpieczne

t]laqazvno\\-ać na utr,vardzonym placu stacji demontażu lub w wyznaczonl'm miejscLr

rr hali denlol-itazu,

8. \ie prolradzic procesu cięcia pojazdórv lub części palnikanli gazorl-r nli.

9. \a terenie stacii demontazu nie unrieszczac strzępiarki karoserii,

10. Funkcjonorranie stacji denlontazu pojazdoli ograniczlc do godzin dzierrrll'ch

l6"U-]f|"'I/,

11. W planowanej stacji nie prowadzić mycia podzespołów i elernentów pojazdolł

zabrudzonych, środkami zawierającymi LZO oraz usuwania czynnika clrłodriiczego

z ur ządzeń kl irnatyzac _vj ny c h.

12. \\'szvstkie prace technologiczne ztviązane z rłl,korzl,staniem narzędzi rrrkollvrra.

ur,łacznie rvewlątrz zamkniętego obiektu stacji.

II. \\' dokumentacji niezbędnej do wydania decyili o pozwoleniu na btldolve nalezr

uił zgl ędnić następuj ące wymagan ia doty czące ochrony śro dowi ska :

1. Obiekty ,,A" i ,,B" wyposażyó w szczelnąposadzkę oraz instalację wod odciekorrr.:-

z separatorem i zbiornikiem.

]. Sektor1, przyjmowania pojazdów, magazynowania pojazdow i usur,vania z pt\iilz:.

elenrentórv i substancji niebezpiecznych, zlokalizowac na utrłardzonej. szcz:. ,:

:louierzchni. wyposazonej w system odprowadzania ściekow do separatora srtł's:,,: .

, . ".,ll1rodnl,ch i dalej do zbiornika bezodpływowego,

_:, L':,.,, _.::,_::e drogi i place w,ykonać jako szcze}nę. ograniczot-le krlllr.'Z]-.,:.,-,]-

ZilopatlZtll]. ,.,,3 ,.\ otr do kanalizacji wód opado\\rych i roztoporłl,c}-i.

4. Obiekt \\aposaz\ c rl .,sldnik i separator ropopochodnych.



F III. Należy zrealizowaó następujące działania dotyczące zapobtegania, ogtaniczania

or az monitorowani a o ddziaływania przedsi ę w zięcia na śro dowi sko :

po upływie 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia eksploatacji inwestycji, wykonac

analizęporcalizacyjną w zakresie rozprzesttzeniania się hałasu w środowisku w porze

dnia, względem sąsiadującego terenu chronionego akustycznię, w jednym punkcie

kontrolnym zlokalizowanym na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej, znajdującej

się w kierunku północno - wschodnim (działka ff ew. 236l16) względem planowanej

inwestycji, a następnie otrzymane wyniki i wnioski niezwłocznie przedstawić

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz

Woj ewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydg oszczy .

IV. Przed rozploczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzac:

oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznęgo

oddzińywania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia

na budowę.

UZASADNIENIE

'ń.-. t_l::-.:;-,i B;]i:...zr,:. '.,,:...:.r,;,]. *...-: : j :-:-. .-. - -

]7,10,201-ł r,). znak: \\-ISR.6]]0.1.10.]01-{. zrlrócił się do Regronalrlego D}]3r,-]; t- -,-- ".

Srodowiska w Bydgoszczy, z prośbą o uzgodnienie rvarunkór.r realizacji przedsierrziec.:

polegającego na zmianie obiektów garazowo-magazynowych na stacje demontazu pojazdóri

wycofanych z eksploatacji na dz" nr 236lI Jastrzębie, gmina Bartniczka.

Przedmiotowe zamierzenie odpowiada kryteriom określonym w § 2 ust. 1 pkt 'ł2

ww. rozporządzenta Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20l0 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, cyt.: ,,stacje demontażu w rozumieniu

ustawy z dnta 20 stycznta 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatac.ji

(Dz" lJ. Nr 25, poz.20ż, z późn. zm.)".Planowana inwestycja zakwalifikowana została

do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla ktorych

sporządzenie raporlu j est obl i gatoryj nie wymagane.

Raport o oddziaływaniu na środowisko (uzupełniony w dniaclr l6,02,2105 r.

25.03.żOt5 r. i 20.05.2015 r,) jest dokumentem niezbędnym w przeprowadzentu przez

właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego

przedsięwzięcia na środor,visko na etapie wydania decyzji o środowiskowych

urł,arunkowaniach.



Teren wnioskowanego zamięrzęnia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego

nl i ej sc owe go planu zago spodarowania przestrzennego.

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia przewiduje się adaptację istniejących

budynków gafazowo - magazynowych, stanowiących wcześniej bazę Usługowo-Handlowej

Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jastrzębiu, na stację demontazu pojazdów wycofanych

z eksploatacji, na dziŃce nr ewid. 236lI w miejscowości Jastrzębie. Teręn przewldziany pod

realizację inwestycji jest ogrodzony i wyposazony w przyłącze elektryczne i wodociągowe.

Drogi rł,ervnętrzne i place wykonane są z płyt betonowych typu trylinka. Dojazd

do analizorł,anego miejsca mozliwy jest bezpośrednio z drogt utwardzonej, tj. drogi lokalnej

astaltoriej Jastrzębie-Gortatowo. Pod działalność stacji przewidziano dwa bliźniaczo podobne

tlbtektr budolrlane. składające się z 12 boksów. stanowią one parterowe, niepodpiwniczone
'Orrdr nki z pretabrr korr-anych elementów zelbetowych.

\\ obiekcie .._Ą" (połozonlm blizej irjazdu na teren działki) prow,adzony będzie

Je::i..iltaz ptltazdóu, Obecnie posiada on nl, itl. szczelną posadzkę betonorłą z wpllstelll

,illit1\\1 nl z katka_ do ujnlorvania eu entualnvclr lr od odciekorr r cIl z pocllączenieIll

za pośrednictrr-enr separatora substancji ropopochodrrl,ch do odbiornika tl,ch r,r,ód. \Ąicelrt

dostosowania tego obiektu, do wymagań stawianych stacji demontazu pojazdow przewidziarre

jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych wewnątrz budynku. w tym m. in. wykonanie

rrlt,naeanej posadzki. instalacji rr od odciekolr r ch. z separ3torelll i zbiornikienl

oraz zanontorvanie podnosrrika i irmr ch prac renlontoril ch.

Rolę utuardzolrego placu słuza_cego do przljnlorł,ania inlsgazri-toli:lt-li3 ptlj-łzJLlt',

przed denlontazenl l-na pełrric blizniacz1 obiekt bitdorilanr - obiekt..B", Jest ttl bitd}tles

połozonl-rr miejscu przecirrległlnl do ltjazdu na teren działki. Istnieje Irlozlilit]SC ir'_.-

prz\-stoso\\ania do przvjnrolr-arria i magazvnorvania pojazdoli przed denrolltazel]l , P.':.-,.'_,

on posadzkę betonorr,ą. lecz nie na \\,yposazenia r.r,y,maganego dla dlatego llpl-: .,:]l,.,_

W ceiu dostosorvallia budl,nku do stawian.vch rłymagari prze\\idziarle jest przep.l,r,\\-:j.-,' -

pracadaptac1jn1'clrr,ł,jegownętrzu'wtymrn.in.w1,konanieinstalac.jilicidtlJ.,ś^.

z wpustem lirriorłym z kratkądo ujmowania ewentualnych w-ód odciekorirc}r z ptrJ:-i.z--':---,:,

za pośrednictw-em separatora substancji ropopochodnych do odbiornika tl ch u o j c,::z ::'.:'.'. -

prac remontowych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w bezpośrednin se_siejz:-.'.,= -:. . =:.- -...

w odległości kilku merów od ogrodzenia w kierunku północno - rł,sclrodninl

W planowanej stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacli :: ',-.-_ :'.

będzie demontaz pojazdów o łącznej masie ok. 1000 Mgirok (ok. 1000 sztuk r', s,,. :-...: .

-



zgodnie zrozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnta 28 lipca 2005 r. w sprawie

minimalnych wymagań dla stacji demontazu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz. U. Nr I43, poz. 7206 ze zm.), w wyodrębnionych, spełniających określone

wymagania następuj ących sektorach:

przyj mowania poj azdów,

magazynow anta przyj ętych poj azdów,

usuwania zpojazdow elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów,

demontazu z pojazdow przedmiotów wyposazenia i części nadających się

do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku

lub recyklingu albo unieszkodliwienia,

magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposazenia i części

nadających się do ponownego użycl,a,

mag azynowani a o dp adó w p o cho d zący ch z demo ntażu poj azdo w.

Sektor przyjmowania pojazdów zlokalizowany zostanie \Ą obiekcie ".B"

na ut'uvardzonym, szczelnym placu wyposazonym \Ą, svstem odprorvadzania rrod. ptrL-,]rzez

separator substarlcji ropopoclrodrrvch. do zbiornika bezodpł. \\ L)\\ śf (),

i-'r'.. I ]l];-_:.U \.-,. '.', _:].,: :':. ,._ -, : _ _

\\ budr rrkrr ..B" o pori ierzchni 3 j j.U+ ,,,",] .Icg.. rr i3]kt,:a i\lz\\ \,.. ]]; l]l ..:__l . 
,,

co najmniej 10 samochodów. Pojazdy będą gromadzone rr sposób zabezpieczrl:łc1 l],z:-:

wyciekami paliw i płynow eksploatacyjnych (nie na boku i na dachu).

Z kolei sektor usuwania z pojazdow elementów i substancji niebezpiecznych. \\ t\l11

płynów, utworzony zostanie w istniejącym budynku ,,A" wyposazonym \Ą, utwardzone.

szczęlne podłoze z systemem odprowadzania wód odciekowych, kierowanych do separatora

substancji ropopochodnych. Stacja dysponować będzie specjalistycznymi urządzeniami

do usuwania substancji niebezpiecznych m.in, do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych

z pojazdow oraz w oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów,

odpady. Dodatkowo, sektor ten wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji

ewentualnych wycieków paliw i płynow eksploatacyjnych z pojazdów.

Sektor demontazu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nada.iącyclr się

do ponownego uzycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do ponownegc)

odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia zlokalizowany będzie rowniez w obiekcie

budowlanym ,,A", Stanowisko zostanie \ĄTposazone w urządzęnia oraz ręczne narz.ęclzitl

pneumatyczne słuzące do demontazu części ipodzespołow zpojazdow.



Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotow wyposażenia

i części nadających się do ponownego użycia usfuowany zostanie w wydzielonej częŚci

budynku,,A".

Sektor magazynowania odpadów innych niZ niebezpieczne pochodzących

z dęmonttzu pojazdów usytuowany zostanie na utwardzonej powierzchni .vqYznaczonego

placu. Pozostałe odpady głównie niebezpieczne magazynowane będą w wydzielonej części

obiektu budowlanego ,,A" (pomieszczenie zamykane z posadzkąbetonową i dachem).

Wszystkie ww. odpady zostaną ptzekazane tylko podmiotom posiadającym stosowne

uprawnienia w zakresie go spodarowania odp adami.

Zakład będzie funkcjonował wyłącznie w godzinach dziennych, w systemie

jednozmiano\łym. Przewidywane docelowe zatrudnienie wyniesie 3 osoby,

Wod_y opadowe z terenu utwardzonych drog i placów spływają powierzchniowo

na ą5iednie teren_y nieutwardzone. Wody opadowe z dachów obiektów są odprowadzanę

grarłitacl,jnie na teren nieutrł,ardzony, gdzie wsiąkają.

Sektory wymagające vszczęlnionego podłoźa z ujęciem wod opadow'ych

i odciekowych w systemy kanalizacyjne, tj. sektor przyjęcia pojazdow i magazynowania

pojazdów przed demontażem zlokalizowany w obiękcie budowlanyffi ,,B" oraz usuwania

z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym

płynów zlokalizowarty w obiekcie budowlanym ,,A", zostaną wyposażone w utwardzone

szczelne podłoże i system odprowadzania wód odciekowych do separatora substancji

ropopochodnych. Obiekry te posiadaj ą zadaszenie i ściany boczne zabezpieczające przed

czynnikami atmosferyczrrpni. Wody opadowe i odciekowe zĘch sektorów będą oczyszczanę

w separatorze substancji ropopochodnych. Ilości tych wód, z racji zadaszenia sektorórr'

w obiektach,,A" i ,,B" będąznikome, praktyczrie te wody nie będąpowstawały.

Woda bieĄca będzie doprowadzona z występującej na terenię sieci wodociągouej

gminnej, w wymagane miejsca planowanej stacji demontażu pojazdaw. Powstające ścieki

socjalne np. z procesów mycia pracowników będą ujmowane \Ą, już istniejąclch

pomieszczeniach socjalnych, a następnie odprowadzane do zbiornika bezodpł\\\,o1§eg0-

Przewidywana pojemność zbiomiką lokalizowanego w sąsiedawie budynku socjalno-

biurowego ma wynosió 3-5 m3. Stąd ścieki będą wyłvozone do gminnej ocą-szczalni_

Inwestor wykluczył zastosowanie innych rozwtązań ze względu na nieu,ielką ilość

powstających ścieków socjalno-byowych (planuje się zatrudnienie 2-3 pracotnikóu;

iznaczne oddalenie odkanalizacji gminnej (ok.300 m).



NajbliZsze w stosunku do planowanego przedsięwzięcia wody powierzchniowe

to przepływający od południowego-zachodu rów melioracyjny w odległości ok. 100 m,

oraz kolejny rów od strony południowo-wschodniej w odległości ok. l50 m. W odległości

ok. 1,5 km w kierunku północno-wschodnim znajduje się jezioro Rybka. Najbliżej połozone

gminne ujęcie wody zaopatrujące Gminę Bartniczka w wodę jest zlokalizowane

w m. Grązalvy w odległości ok. 6 km w kierunku północno-wschodnim.

W rejonie miejscowości Jastrzębie, stwierdzono pod utworami czwallorzędowymi

występowanie utworów plioceńskich w postaci iłów plioceńskich przewarstwionych

utworami pyłowymi na znacznej głębokości. Iły i pyły są utworami słabo przepuszczalnymi

zapewniającymi znacznąizolację głębszych warstw od wierzchniej warstwy ziemi.

Przedmiotowa inwestycja zlokaltzowana jest w obszarze dorzęcza Wisły, dla którego

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarzę dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą

Rady Ministrów z dntaZ}lutego 20Il r. (M.P. z dnia}l częrwca})I7 r,, Nr 49, poz. 549)"

ZnĄdĄe się ona w obszarzęjednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym

europejskim kodem: PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisł1'.

W ,nrłv" Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środorviska z dnta 23 lipca ]0t)8 l.

u,sprau,ie krlteriorr isposobu ocenv st3llll \\od po,1zlel:l]]...,l],Dz I-' \1 _-_:. - - i:- ,,..'

ilościorir i cł-ienriczrr1 JC\\-Pd oceniono jako dobry. Rozpatna\3n3 _leji^.c,i:" .;._': .'. :

podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celólr środori iskorrr ch.

tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnl'ch,

Eksploatacja przedsięwzięcia, dzięki zastosowanym rozwiązaniom (utwardzone

szczęIne powierzchnie sektora przyjmowania i magazynowania pojazdow) nie będzie

powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, ptzez co nie wpłynie

na pogorszenie stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych. Planowana inwestYcja

nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu

ilościowego wód podziemnych,

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych

(JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW200017ż87449 o nazwie; Pisia, scalona

część wod powierzchniowych DW0305, zaltczonym do regionu wodnego Dolnej WisłY.

W ww. Planie, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Srodowiskaz dnia 9listopada 207I r.

w sprawie klasyirkacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego

jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz, 1549), stan tej JCWP

o statusie silnie zmienionej części wód oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita częŚĆ

rr-ód powierzchniowych jest zagrożona rl,zvkiem nieosiągnięcia celów środorviskorrl'ch.

]
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tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu

chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015 z derogacją czasową z powodu

konieczności dodatkowy ch analiz oraz długości procesu inwestycyj ne go.

Przy prawidłowej eksploatacji stacji nie powinno wystąpić zagrożenie z jej strony

dla wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływac

na wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmtan zarówno iloŚciowYch,

jak i jakościowych, dlatego nie przyczyni się do zmlany obecnie występującęgo stanu

ekologiczrrego JCWP.

Przedsięwzięcie, zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie powinno mieĆ

negat}§nego rłpĘwu na stan wód podziemnych, powierzchniowych i gleby,

Oddzia}y§,anie projektowanej stacji demontńu pojazdow zwięane będzie głównie

z emisjąniezorganizowaną ,anieczyszczęń do powietrza - ruch samochodów na tęrenie stacji.

Budlnek hali demontażu ogue\ł,any Ędzie z istniejącego kotła. w obiekcie nie będą

provr"admne prac€ znią_zane z emisją do powietrza lotnych rvłiękow organicznych -
w1*lucza sĘ mycie poazespołorł prą, uryciu LZO- Na terenie stacji nie przewiduje się

mofliwości usuwania substancji nlbożających warstwę ozonową (SZWO lub substancje

kontrolowane). Czynności te będą prowadzonę przez wyspecjalizowaną firmę w sposób

zapobiegający emisję SZWO do środowiska. Wykonane obliczenia rozprzeslrzeniania się

zarieczyszczęńw powietrzu wykazńy, że emisje substancji z terenu planowanej działalnoŚci-

nie powinny spowodowa ć przekroczeń standardów jakości powietrza.

OddziaĘwanie akustyczne wnioskowanego zarńerzenia w fazie eksploatacji mńązane

Ędzie z ernisją hałasu spowodowanego pracami technologicztrymi realizowanymi we$'nątlz

hali demontażnl_ Przewiduje się" iz obiekt nie Ędzie posiadał wentylacji mechanicznej.

Ponadto, na klimat ahstyczny Ędzie miał wpb^y ruch pojazdów (osoborrl'ch

i ciężarowych). W celu ograni czrńa powyższych uciąZliwości stacja demontaźu pro*adzona

będzie wyłączsie w godzinach dziennych. Ponadto wokół działki inwestycyjnej znajduje się

ogrodzenie z elementów betonolvych o wysokości ok. 2 m. Przeprowadzana analiza

akustyczna planowanej inwestycji wykazńa dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu

w porze dziennej przy najbliższ€l zabudowie chronionej akustycznie.

Jednakże, w celu weryfikacji poziomu dzwięku na ww. terenie chronionl'rn

sąsiadującym od strony wschodniej z obszaręm przęznaczonym na realizację inu-estlcji.

Inwestor zobowiązany jest wykonać anaIizę porealizacyjną w zakresie pomiarów hałasu

w porze dnia w jednym punkcie kontrolnym zlokalizowanym na granicy terenu zabudou"r



mieszkaniowej, znajdującej się w kierunku północno-wschodnim (działka nr ew. 236116)

względem planowane go zamierzenta 
"

Ww. analizę porealizacyjną należy wykonać po upływie 1 miesiąca od momentu

rozpoczęc|a eksploatacji inwestycji, a otrzymane wyniki przedstawic ntęzwłocznie

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu

Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzeniaprzekroczenia

wartoŚci dopuszczalnego poziomu hałasu Inwestor będzie zobowiązany zastosować

odpowiednie środki ochrony lub ograniczyó działalnośc.

Podkreśla się, ze pod pojęciem ,,analizy porealizacyjnej" rozumie się studia i badania

mające na celu porównanie charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań

zidentyfikowanych oraz opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji

o Środowiskowych uwarunkowaniach z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości

po realtzacji przedsięwzięcia. Ma więc ona na celu weryfikację przyjętych rozwiązań

projektowych oraz zaplanowanych urządzeń chroniących środowisko, a w przypadktl

stwierdzenia nieprawidłowości - zapobieganie negatywnym skutkom.

Planor,vane przedsięrł,zięcie będzie zlokalizorrarre poza obszaranli c}rron:..ll,,:::_

rrnlrŚl Llsta\\-\,zdnial6kilietrlia]{)t)_1 -lrk,.]c..c]l:r.::i:::z,,:],]:- _] .- - _-

Zę Zn],). \\ t\Ill poZa \\a,Znaczotlrnli. nrr_i,relnli zn.,"-zc::: ;." \\ 5;...;...,, . ::,.-.... .,.:].,.],

ptzekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura ]000.

Realizacja inwestycji nie wymaga usuw,ania drzew i krzerłórr oraz ntszczenia nliejsc

występowania naturalnych siedlisk. W związku z powllższym stwierdza się. że realtzacja

analizowanej inwestycjt z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację nie będzie się rviązać

ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia

na środowisko wskazano, iz inwestycja będzie związana emisją gazow cieplarnianych

do atmosfery emitowanychprzez istniejący kocioł i poruszające się po terenie stacji pojazdy,

Dodatkowo podkreślić należy, iz omawianę zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami

osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się

ekstremalnych sytuacj i klimatycznych w obrębie analizowanego zamier zenia.

W otoczeniu wnioskowanego terenu nie istnieją przedsięwzięcia o podobnym profilu

działalności. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie nie przewiduje

s i ę na danym ob szarzę wystąp ieni a znacząc ego skumul owane go o ddziaływani a.

Odnośnie ryzyka wystąpienia porvaznej awarii, należy zaznaczyć, ze przedsięwzięcie

nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojarvienia



- -

są awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia l0 pńdzierntka

2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie

się w zakładzię decyduje o zaliczeniu go do zal<ładu o zwiększonym ryzrlku albo zakładu

o dużym ryzyku wystąpienia powaznej awarii przemysłowej (Dz. L] . z 2013 r.. poz. l479 )-

Biorąc pod uwagę lokalizację i zakres planowanej działalności, analizowane zadanie

nie powinno spowodować znaczącego negatywnego wpływu na stan jakości środowiska-

Ze względu na szczegołowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosortania

technologii otaz uzywanych środków mających na celu zmniejszenie ucią,zliwoŚci

dla środowiska, w zwtązku z planowanym zamlerzeniem, nie stwierdzono koniecznoŚci

przeprowadzańa ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania

w sprawie wydania decyzjt, o których mowa w afi. 88 ust. l ww. ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale

społeczeństwa *- ochronie środowiska araz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pod

warunkiem jednak że we rłniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmianY

w stosunku do wymagń określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

otaz w raporcie o oddziaĘwaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej

odległości od granic pństwa oTaz zakresu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono

konieczności przeprowadzęnia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania

na środowisko.

Zastosowani e zaptoponowanych rozwięań technicznych" technologicznl*ch

i orgańzacyjnych, w przedłożonym raporcie o oddziaĘwaniu przedmiotorvego

przedsięwzięcia na środowisko oraz właściwa organizacja prac adaptacyjnych, Powinna

zapewńć ochronę środowiska przed negatywnym oddziĘwaniem inwestycji na etaPie jej

r ealizacji i eksplo atacj i.

POUCZENIE

W świetle art. ]] ust.7 przywołanej powyzej ustaw},o udostępllianiLi iIli.l:::,*,

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie iska oraz t] r_,,: -:- 
-

oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie
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