
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 ŚWIDWIN 
te!. 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mad: ratusz@swidwin.pl  

Świdwin, dnia 5 sierpnia 2022 r. 

KOŚ.6220.4z.2022 . MK 

DECYZJA 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie: 
- art. 71 ust.1 i 2 pkt.2, art. 75 ust. I pkt4, art. 80 ust.1, art.82, art.85 ustawy dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą  ooś, 
- *3  ust. I pkt 34 oraz pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze 
zm.), 
-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 
2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa; 

po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 2 lipca 2021 r. złożonego przez Firmę  FERROPLAST Z.E.D. Rybiccy Spółka Jawna, z 
siedzibą  w Świdwinek 29A, 78-300 Świdwin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Damiana Kołek 
Easy Project Pro z siedzibą  przy ul. Pniewskiego 7, 60-692 Poznań, w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowa stacji paliw 
składajqcej się  z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu 
reklamowego oraz Infrastruktury towarzyszqcej" nr działki 9/21 obręb 014 m. Świdwin, powiat 
świdwiński, województwo zachodniopomorskie oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko 

uzgadniam 
realizację  ww. przedsięwzięcia i jednocześnie określam następujące warunki: 

1. 	Na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania I)rzed%ięwzięcia należy podjąć  następujące 
działania: 
1. Prace budowlano-montażowe prowadzić  wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 

22.00, z ograniczeniem tych prac w godzinach wieczornych. 
2. Zaplecze budowy zorganizować  w obrębie działki inwestycyjnej. Miejsca postojowe sprzętu oraz 

magazynowania odpadów wytwarzanych w związku z planowanymi pracami należy uszczelnić, 
np. poprzez zastosowanie geomembrany zabezpieczającej przed przenikaniem zanieczyszczeń  do 
gruntu. Miejsce magazynowania odpadów należy dodatkowo ogrodzić. 
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3. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji magazynować  selektywnie w zamkniętych, 
szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie środków 
chemicznych. Wytworzone odpady przekazywać  do zagospodarowania uprawnionym 
podmiotom. 

4. Zaplecze budowy wyposażyć  w szczelne kabiny sanitarne na ścieki socjalno-bytowe, które należy 
systematycznie opróżniać  za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

5. Plac budowy wyposażyć  w środki zabezpieczające przedostanie się  szkodliwych substancji do 
ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które należy stosować  natychmiastowo w przypadku 
ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów. Ze zużytymi środkami 
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować  jak z odpadem 
niebezpiecznym. 

6. Na etapie eksploatacji inwestycji zapewnić  stałe wyposażenie projektowanej stacji paliw w 
odpowiednie środki (sorbenty), służące do usuwania ewentualnych wycieków olejowych i 
ropopochodnych z pojazdów. 

7. Separator do oczyszczania wód opadowych i ścieków przemysłowych z myjni systematycznie 
poddawać  okresowemu czyszczeniu, wraz z odbiorem zebranych osadów przez specjalistyczną  
firmę. 

8. Pozostałe odpady wytwarzane na etapie eksploatacji przedsięwzięcia magazynować  selektywnie, 
w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w 
sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. Odpady przekazywać  do zagospodarowania 
uprawnionym podmiotom. 

9. Projektowana stacja paliw powinna być  zgodna z warunkami ujętymi w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać  bazy i stacje paliw plynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853, 
ze zm.) lub innymi przepisami obowiązującymi podczas eksploatacji przedsięwzięcia. 

10. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia przed ich wprowadzeniem 
do odbiornika powinny być  podczyszczone do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń  wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) lub innych 
przepisach obowiązujących podczas eksploatacji przedsięwzięcia. 

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, 
należy uwzględnić  następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 

1. Zaprojektować  samoobsługową  stację  paliw, składającą  się  z sześciu zadaszonych stanowisk do 
tankowania, zlokalizowanych na oddzielnych wysepkach. Na terenie stacji dopuszcza się  lokalizację  
czterostanowiskowej myjni samochodowej. 

2. W obrębie stacji paliw zamontować  dwa podziemne zbiorniki dwupłaszczowe na paliwo, o pojemności 
do 50 m3 każdy, jeden zbiornik AdBlue oraz jeden podziemny zbiornik na LPG 

3. Nawierzchnie drogowe w obrębie projektowanej stacji paliw zaprojektować  jako szczelne. W rejonie 
dystrybucji paliw nawierzchnie wykonać  ze spadkiem w kierunku wpustów do kanalizacji. 

4. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wykonać  skuteczny system ujmowania i 
odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów 
utwardzonych, wraz z systemem urządzeń  podczyszczających. 

5. Projektowany zbiornik retencyjny wykonać  jako szczelny, odparowujący. 
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6. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonać  nasadzenia izolacyjne sadzonkami rodzimych gatunków 
drzew dostosowanych do typu siedliska, w postaci pasów zieleni wysokiej. Nasadzenia zlokalizować  
wokół  terenu inwestycyjnego, z wyłączeniem wyjazdów oraz miejsc występowania istniejących 
budynków. Posadzone drzewa przez co najmniej 3 lata należy pielęgnować, a w razie potrzeb również  
uzupełniać. 

III. 	Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko-gruntowe: 

1 .W trakcie realizacji przedsięwzięcia: 
a) podczas realizacji przedsięwzięcia należy dostosować  planowane obiekty przedsięwzięcia do 

istniejących warunków gruntowo - wodnych, a wszelkie prace powinny być  wykonywane w sposób 
nie powodujący naruszenia środowiska wodno - gruntowego; 

b) zrealizować  przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostanie się  zanieczyszczeń, szczególnie 
ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; 

c) wybrana technologia robót budowlanych, nie powinna dopuszczać  do skażenia wód i powierzchni 
ziemi odpadami stałymi i ciekłymi; 

d) zabrania się  wykonywania prac naprawczych sprzętu budowlanego na terenie budowy; 
e) należy zachować  reżim technologiczny stosując maszyny, pojazdy i urządzenia sprawne technicznie, 

bez wycieku oleju, płynów samochodowych, paliwa oraz utrzymanie czystości. Zabrania się  mycia 
urządzeń, pojemników na substancje ropopochodne, maszyn, pojazdów na placu budowy lub w 
pobliżu, lub wjakimkolwiek miejscu do tego nie przystosowanym; 

f) podłoże zaplecza budowy na każdym etapie przedsięwzięcia należy zabezpieczyć  przed ewentualnym 
wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń  i maszyn, miejsca przeznaczone do składowania 
substancji podatnych na przenikanie do gleby należy wyściełać  materiałami izolacyjnymi, a miejsce 
do parkowania maszyn budowlanych powinno znajdować  się  na terenie utwardzonym; 

g) plac budowy należy wyposażyć  w środki do neutralizacji potencjalnych rozlewów substancji 
ropopochodnych, a pracowników należy przeszkolić  w zakresie ich stosowania; 

h) w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych i zanieczyszczenia gruntu uwolnione 
do środowiska substancje należy niezwłocznie usuwać, a zanieczyszczony grunt przekazać  podmiotom 
uprawniony do zbierania lub przetwarzania tego rodzaju odpadów; 

i) prace związane z wykopami należy prowadzić  możliwie w jak najkrótszym czasie, a wykopy 
zabezpieczać  w miarę  możliwości przed przedostawaniem się  do nich wód opadowych i spływu wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni terenu; 

j) ewentualne odwodnienia wykopów budowlanych (zaplanowanych z użyciem pomp odwadniających, a 
w przypadku niekorzystnych warunków wodnych igłofiltrów) prowadzić  należy wyłącznie jako 
odwodnienia tymczasowe, powodujące obniżenie zwierciadła wód podziemnych tylko przez okres 
robót ziemnych i niepowodujące długoterminowych negatywnych skutków dla ilości i jakości 
zasobów wód podziemnych; 

k) odpady gromadzić  selektywnie w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach oraz pojemnikach, 
które posiadają  szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem lub 

rozlewem podczas magazynowania, transportu i czynności załadunkowo —rozładunkowych; 
1) planowane przedsięwzięcie zrealizować  z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość  i 

nieagresywność  dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty, niestanowiące 
zagrożenia i ryzyka dla otaczającego środowiska pośrednio i bezpośrednio, w tym szczególnie dla wód 
podziemnych. 

2. Zastosować  i, użytkować  urządzenia oczyszczające wody opadowe lub roztopowe z zawiesin i 
substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, w tym: 
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a) przeprowadzać  przeglądy eksploatacyjne urządzeń  oczyszczających wody opadowe; 

b) eksploatować  urządzenia oczyszczające zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i 

konserwacji urządzeń  oczyszczających oraz odnotowywać  czynności z nią  związane w zeszycie 

eksploatacji. 

3. Na etapie eksploatacji: 
a) ścieki bytowe odprowadzać  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez zarządcę  kanalizacji. Nowopowstałą  sieć  kanalizacyjną  należy 
utrzymywać  w dobrym stanie technicznym oraz zapobiegać  wszelkim nieszczelnościom, które mogą  
doprowadzić  do szybkiego powstawania skażeń  środowiska wodno-gruntowego; 

b) wody opadowe z terenów utwardzonych po wcześniejszym oczyszczeniu będą  odprowadzane 
powierzchniowo w granicach działki do szczelnego, odparowującego zbiornika o pojemności 90 m3, a 
nadmiar nieodparowanej wody ze zbiornika zostanie wywieziony wozem asenizacyjnym; 

c) ścieki przemysłowe z projektowanej myjni odprowadzać  należy po uprzednim podczyszczeniu w 
separatorach substancji ropopochodnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 

d) należy prowadzić  prawidłową  gospodarkę  odpadami poprzez ich selektywną  zbiórkę, sposób 
magazynowania dostosowany do rodzaju, ilości i właściwości danego odpadu, dalsze 
zagospodarowanie wytwarzanych odpadów poprzez ich przekazanie podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania odpadów. 

IV. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
postępowania w strawie transgranicznego oddziaływania na środowisko iy ramach 
postepowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. I pkt 1 ustawy ooś. 

Integralną  częścią  decyzji jest Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia. 

Uzasadnienie 

W dniu 8 lipca 2022 r. do Urzędu Miasta Świdwin, wpłynął  wniosek firmy FERROPLAST Z.E.D. 
Rybiccy Spółka Jawna, z siedzibą  w Świdwinek 29A, 78-300 Świdwin, reprezentowanej przez 
Pełnomocnika Pana Damiana Kołek Easy Project Pro z siedzibą  przy ul. Pniewskiego 7, 60-692 Poznań, 
z dnia 2 lipca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowa stacji paliw składajqcej się  zpawilonu handlowego, 
wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury 
towarzysz qcej" nr działki 9/21 obręb 014 m. Świdwin. 
Pełnomocnik, przedłożył  Burmistrzowi Miasta Świdwin wraz z ww. wnioskiem załączniki, tj. 4 egz. 
karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznym nośniku danych, kopię  mapy ewidencyjnej obejmującą  teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca teren na który będzie oddziaływać  
przedsięwzięcie oraz mapę  z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem znajdującym się  w odległości 100 m od granic 
terenu objętego przedsięwzięciem. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
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na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej o« Burmistrz Miasta Świdwin w dniu 
14 lipca 2021 r. zawiadomił o wpłynięciu ww. wniosku. 

W dniu 15 lipca 2021 r. Burmistrz Miasta Swidwin pismem znak: KOŚ.6220.4A.2021.AS 
wezwał  pełnomocnika firmy FERROPLAST Z.E.D. Rybiccy Spółka Jawna do przedłożenia wypisu z 
rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków, 
pozwalający na ustalenie stron postepowania. 

W dniu 29 lipca 2022 r. oraz kolejno 10 sierpnia 2021 r. do tut. urzędu wplynęły prośby o 
przedłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych, przedłożona przez Pełnomocnika Pana 
Damiana Kołka, z racji oczekiwania na wymagane dokumenty. 

Dnia 12 sierpnia 2021 r. tut. organ pismem znak: KOS.6220.4b.202 1 .AS przychylił  się  do 
prośby wyznaczając nowy termin na wniesienie uzupełnień  do 20 sierpnia 2021 r. 

W dniu 17 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miasta Swidwin wpłynęło uzupełnienie do wniosku 
zawierające wypisy z rejestru gruntów, obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 
oraz obejmujące obszar na którym będzie oddziaływać  przedsięwzięcie. 
W oparciu o zgromadzone dokumenty tut. organ określił  krąg stron przedmiotowego postępowania w 
dniu 19 sierpnia 2021 r. pismem znak: KOS.6220.4C.2021.AS. Z przedłożonych informacji do tut. 
organu wynika, że liczba stron prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10. Wobec 
powyższego, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, strony postępowania zawiadamiane były o każdej czynności 
organu w drodze obwieszczeń  wywieszanych na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miasta Swidwin oraz poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej BlP Urzędu Miasta Swidwin. 
W dniu 19 sierpnia poprzez zawiadomienie znak: KOś.6220.3B.202 I .AS. Burmistrz Miasta Swidwin 
zawiadomił  strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji. 

W toku trwania procedury ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie, w myśl rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), wpisuje się  w katalog przedsięwzięć  wymienionych w *3  ust. I 
pkt 34), tj. instalacje do dystrybucji: a) ropy naftowej, b) produktów naftowych, c) substancji lub 
mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia  nr 1907/2006, niebędących 
produktami spożywczymi - z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego; *3  ust. 1 pkt 35), 
tj. 	instalacje 	do 	podziemnego 	magazynowania: 	a) 	ropy 	naftowej, 
b) produktów naftowych, c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 
rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, 
e) kopalnych surowców energetycznych innych niż  wymienione w lit. a-d - inne niż  wymienione w * 2 
ust. I pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby 
gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż  20 m3  oraz 
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż  3 m3. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się  do przedsięwzięć  
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być  wymagany. Dla przedsięwzięć  mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, wymagane 
jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Stosownie do treści art. 59 ust. I pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został  
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 
ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko stwierdza, w 
drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś  oraz po zasięgnięciu opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o 
którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć  wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1  ustawy ooś  oraz organu 
właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
- Prawo wodne. 
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Działka nr 9/21 obręb 014 m. Świdwin przeznaczona pod projektowane zamierzenie 
inwestycyjne, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym 
uchwałą  Uchwała Nr XXVIL"21 9/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI - obręb 012 i 014 
miasta Swidwin. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonych materiałach wynika, że 
analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z przeznaczeniem terenu ustalonym w ww. miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz Miasta Swidwin, w ramach konsultacji z właściwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. I 
pkt 1, 2 i pkt 4 ustawy ooś  wystąpił  pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: KOS.6220.4e.2021 .AS do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych 
w Koszalinie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie oraz do Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach, o opinię  w sprawie 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. poprzez obwieszczenie znak: KOS .6220.4g.2021 .AS Burmistrz 
Miasta Swidwin poinformował  strony postępowania o wszczęciu postepowania oraz o wystąpieniu do 
odpowiednich organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia. 

W dniu 6 września 2021 r., do Urzędu Miasta Swidwin, wpłynęło wezwanie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 3 
września 2021 r., znak: WST-K.4220.3 12.2021 .JC, do uzupełnienia braków formalnych stanowiska. 

W dniu 8 września 2021 r., do Urzędu Miasta Swidwin, wpłynęło wezwanie Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach z dnia 2 września 
2021 r., znak: SZ.ZZS. 1.4360.173.2021 .AZ, do usunięcia braków formalnych uniemożliwiające zajęcie 
stanowiska. 

W dniu 10 września 2021 r. Burmistrz Miasta Świdwin pismem znak: KOS.6220.4i.202 1 .AS 
przedłożył  organom opiniującym uzupełnienie tj. wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Świdwin, zgodnie z wezwaniami przesłanymi przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie oraz przez Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach. 

Obwieszczeniem z dnia 13 września 2021 r., znak: KOS.6220.4j.2021.AS, Burmistrz Miasta 
Świdwin poinformował  strony postępowania o przekazaniu uzupełnienia odpowiednim organom 
wydającym opinię. 

W dniu 20 września 2021 r., do tut. urzędu, wpłynęła opinia sanitarna Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie z dnia 17 września 	2021 r., znak: 
NZNS.9022.4.35 .2021, określająca zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. 

W dniu 27 września 2021 r. r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  
Spraw Terenowych w Koszalinie wydał  postanowienie znak: WST-K.4220.3 12.2021 .JC.2 opiniując, że 
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań  
określonych w art. 66 ust. i i ust 6 ustawy ooś. 

W dniu 21 października 202 ir. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 
Dziwny i Regi w Gryficach wydało postanowienie znak: SZ.ZZS. 1.4360.206.2021 .AZ wydał  opinię  o 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił  zakres raportu o 
oddziaływaniu 	na 	środowisko 	w 	pełnym 	zakresie 	zgodnym 
z art. 66 ustawy ooś. 

W dniu 5 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Swidwin wydał  postanowienie znak: 
KOS.6220.4 1.2021 .AS, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestorowi. Organ przeprowadził  analizę  przedłożonych przez 
wnioskodawcę  materiałów w kontekście uwarunkowań  wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś  oraz na 
podstawie przedłożonych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie oraz Dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd  Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach Wody Polskie. 
Przedmiotowy raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wpłynął  do tut. urzędu w dniu 
3 marca 2022 r. 
Burmistrz Miasta Swidwin postanowieniem z dnia 7 marca 2022 r. podjął  zawieszone postępowanie. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt I i 2 ustawy ooś, Burmistrz Miasta Swidwin wystąpił  do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach o wydanie uzgodnień  realizacji przedsięwzięcia. 

W dniu 24 marca 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie od Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Dziwny i Regi w Gryfzcach do uzupełnienia raportu. 

W dniu 25 marca 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie do uzupełnienia raportu. 

Burmistrz Miasta Swidwin pismem z dnia 6 kwietnia 2022 r. wezwał  pełnomocnika firmy 
FERROPLAST Z.E.D. Rybiccy Spółka Jawna —Pana Damiana Kołka do przekazania wyjaśnień  i 
uzupełnienia w zakresie w całości określonym w ww. wezwaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni 
Dziwny i Regi w Gryflach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedmiotowe 
uzupełnienie wpłynęło do tut. urzędu w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w dniu 11 kwietnia 2022 r. 
zaopiniował  pozytywnie realizację  przedsięwzięcia. 

W dniu 24 maja 2022 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w 
Gryficach wydało postanowienie znak: sz.zzś. I .4360.54.2022.AZ w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia. 

W dniu 31 maja 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw 
Terenowych w Koszalinie wydał  postanowienie znak: WST-K.4221.10.2022.JC.2 w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 
Treść  tych uzgodnień  została uwzględniona w sentencji decyzji. 

Planowane 	przedsięwzięcie 	będzie 	polegało 	na 	budowie 	samoobsługowej, 
ogólnodostępnej stacji paliw, składającej się  z sześciu zadaszonych stanowisk do tankowania, 
zlokalizowanych na oddzielnych wysepkach. Do projektowanych stanowisk paliwo 
doprowadzane będzie z dwóch podziemnych zbiorników dwupłaszczowych o pojemności 
do 60 m3 każdy. Dodatkowo na terenie stacji zlokalizowany będzie zbiornik AdBlue 
oraz jeden podziemny zbiornik na LPG. Przedmiotowa inwestycja obejmuje również  budowę  
pawilonu stacji paliw z zapleczem socjalnym i toaletą  dla klientów, a także wykonanie 
czterostanowiskowej myjni samoobsługowej wraz z kontenerem obsługującym myjnię. 
Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza oraz zewnętrzne instalacje zasilające; 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe, 
teletechniczne, inwestor dopuszcza również  możliwość  ewentualnej budowy podziemnego 
zbiornika retencyjnego wód opadowych i/lub systemu skrzyń  rozsączających. W ramach 
wykonania uzbrojenia terenu niezbędne będzie usunięcie kolizji z podziemnymi 
i napowietrznymi elementami infrastruktury technicznej, istniejącej, a także ewentualna realizacja 
indywidualnych źródeł  ciepła jak np. pompy ciepła, itp. Prace związane z realizacją  
ww. elementów zostaną  poprzedzone rozbiórką  istniejących elementów zagospodarowania 
terenu i elementów infrastruktury podziemnej (m. in. istniejących nieczynnych instalacji, 
utwardzenia z płyt betonowych). Zagospodarowanie terenu obejmować  będzie układ dróg, 
dojazdów, parkingów i ciągów pieszych, dwa zjazdy z drogi publicznej, wykonanie pylonu 
reklamowego, ogrodzenia, a także część  serwisową  (tj. odkurzacz, pompowanie opon, itp.) 
oraz organizację  miejsc gromadzenia odpadów stałych. Przedmiotową  inwestycję  planuje się  
zlokalizować  na terenie działki nr 9/21, w obrębie 014 m. Swidwin. Z karty informacyjnej 
przedsięwzięcia wynika, że analizowana nieruchomość  gruntowa stanowi teren przekształcony w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej, obecnie zabudowany niewielkimi obiektami kubaturowymi, z 
drogami oraz placami składowymi. W części niezabudowanej teren porośnięty jest roślinnością  niską. 
Teren przedsięwzięcia graniczy od strony: 
- północnej z dz. nr 8/8 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, z dz. nr 8/6 i 8/10 - 
tereny działalności produkcyjnej, 
- zachodniej z dz. nr 9/20 - tereny działalności produkcyjnej, 
- wschodniej z dz. nr 17 - działka drogowa, stanowiąca ul. Drawską, 
- południowej z dz. nr 9/3 - działka drogowa. 
Planowane przedsięwzięcie usytuowane zostanie na terenie, na którym obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W piśmie z dnia 02.09.2021 r. znak: 
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PGNP.6727. 1.133.2021 Burmistrz Miasta Świdwin wskazał, że zgodnie z uchwałą  
Nr XXVII/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 
04.04.2005 	r., 	Nr 	27, 	poz. 	569) 	działka 	objęta 	przedmiotowym 	wnioskiem 	oznaczona jest 
symbolem 108 Kss i przeznaczona jest pod teren stacji paliw. Zgodnie z ustaleniami w zakresie 
ochrony 	środowiska 	przyrodniczego 	i 	kulturowego, 	zawartymi 	w 	miejscowym 	planie 
zagospodarowania 	przestrzennego miasta Swidwin, 	dla 	stacji 	paliw 	i 	obiektów 	uciążliwych 
dla 	środowiska 	należy 	wykonać  raport oddzialywania 	inwestycji 	na 	środowisko. 	Zapis 	ten 
determinuje 	możliwość  budowy stacji paliw 	na 	terenie 	przedmiotowej 	działki 	nr 	9/21 
w obrębie 014 m. Swidwin. W związku z powyższym tut. Organ stwierdził  konieczność  przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Niniejsze postanowienie zostało wydane 
w oparciu o art. 123 Kpa wskazujący, iż  w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje 
postanowienia, które dotyczą  poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie 
rozstrzygają  o istocie sprawy, jak również  w oparciu o art. 64 ust. I ustawy ooś  wskazujący na 
konieczność  zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w cyt. ustawy 
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Swidwin. 

Z przedłożonego raportu ooś  wynika, że prace związane z realizacją  planowanej inwestycji będą  
powodowały emisje hałasu oraz zanieczyszczeń  pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. 
Uciążliwości te będą  okresowe i ustąpią  po zakończeniu prac budowlanych. 

W okresie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wystąpią  oddziaływania akustyczne 
związane przede wszystkim z pracą  maszyn i urządzeń, typowych dla budowy tego rodzaju 
obiektów. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu, szczególnie w okresie przygotowawczym, 
decydować  będzie typ i jakość  używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy 
realizowanych prac, a przede wszystkim używanego przez wykonawcę  parku maszynowego. Prace 
związane z przygotowaniem terenu będą  okresami intensywnej emisji hałasu o charakterze 
przejściowym, krótkotrwałym. Także prace ziemne związane z prowadzeniem wykopów pod 
budynek stacji i zbiorniki oraz pod doprowadzenia mediów przy użyciu ciężkiego sprzętu (koparko-
ładowarki, której praca zawsze jest źródłem emisji wysokiego poziomu hałasu), będą  okresowe, 
krótkotrwałe. Do prowadzenia prac, z uwagi na sąsiednie tereny podlegające ochronie przed hałasem, 
należy używać  sprzętu nowoczesnego, sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hałasu, a 
prace powinny być  prowadzone sprawnie i szybko. Prace, podczas których występuje emisja hałasu 
powinny być  prowadzone wyłącznie w porze dziennej (6:00-22:00), ograniczając wykonywanie tych 
prac w godzinach wieczornych (między 18:00 a 22:00). 

Na etapie realizacji prac nawierzchnia zaplecza budowy zostanie zabezpieczona poprzez 
utwardzenie podłoża. Miejsca postoju sprzętu budowlanego oraz magazynowania odpadów 
wytwarzanych w związku z planowanymi pracami należy dodatkowo uszczelnić, np. geomembraną  
zabezpieczającą  środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem, co wskazano 
jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. Odpady będą  segregowane i magazynowane w 
odpowiednich kontenerach i/lub pojemnikach, w wygrodzonym miejscu, a następnie przekazywane 
do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Plac budowy zostanie wyposażony w 
środki sorpcyjne do neutralizowania nieprzewidywanych wycieków z maszyn i urządzeń  
budowlanych. 
Ochrona środowiska gruntowo-wodnego w przypadku planowanej inwestycji ma istotne znaczenie 
m.in. z uwagi na poziom występowania wód podziemnych. Z załączonej do raportu ooś  opinii 
geotechnicznej (Dąbrowa, czerwiec 2021 r.), której celem było określenie warunków gruntowo-
wodnych i parametrów geotecbnicznych pod budowę  przedmiotowej stacji paliw wraz z myjnią  
samochodową, wynika, że na terenie działki nr 9/21 udokumentowano pierwszy poziom zwierciadła 
wód gruntowych w postaci zwierciadła swobodnego, które występuje na głębokości od 1,40 do 1,00 
m p.p.t., tj. na rzędnych od 82,18 do 82,32 m n.p.m. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-
wodnego w trakcie eksploatacji przedmiotowej stacji paliw planuje się  zastosować  rozwiązania 
zapewniające bezpieczeństwo i ochronę  środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi 
wyciekami produktów ropopochodnych oraz funkcjonowaniem samej stacji. Przede wszystkim 
przewiduje się  zastosowanie podziemnych zbiorników paliwowych dwupłaszczowych, które od 
zewnątrz będą  zabezpieczone trzywarstwową  powłoką  izolacji przeciwwilgociowej (antykorozyjnej), 
a także zastosowanie kompleksowego monitoringu stacji z aparaturą  sygnalizacyjno-alarmową. 
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Zbiorniki wyposażone zostaną  w ciągłą, elektroniczną  detekcję  wycieku paliwa w przestrzeni 
międzypłaszczowej. Projektowane zbiorniki magazynowe paliw będą  posiadaly zabezpieczenie przed 
ich nadmiernym napełnieniem oraz przed nadmiernym wahaniem ciśnienia. Z kolei w celu ochrony 
przed ewentualnością  przedostania się  płomienia do strefy gazowej zbiornika paliw zostaną  
zastosowane zawory oddechowe z zabezpieczeniami ogniowymi zabezpieczenie ogniowe przy 
przyłączu oparów (yRS), bezpieczniki przeciwdetonacyjne i zabezpieczenia ogniowe na rurociągach 
oparów benzyn oraz syfon zlewczy na rurze napełnienia. Komory zbiorników będą  także 
wyposażone w stalowe studzienki rewizyjne. Do magazynowania płynu AdBlue zostanie 
zastosowany zbiornik bezciśnieniowy dwupłaszczowy, o konstrukcji stalowej (podobnie jak 
zbiorniki paliw). Instalacja paliwowa wyposażona będzie w urządzenia zabezpieczające nie tylko 
przed przepełnieniem zbiorników, przed przedostaniem się  ognia do zbiornika, ale także przed 
mieszaniem się  oparów poszczególnych produktów oraz w zawory oddechowe i zamknięcia 
hydrauliczne. Projektowany system kontrolno-pomiarowy będzie miał  na celu dokonywanie ciągłego 
bilansu paliw w komorach zbiorników, informowaniu o dostawach, zawodnieniu, przepełnieniu itd. 
Wszystkie nawierzchnie drogowe w obrębie projektowanej stacji paliw zostaną  wykonane jako 
szczelne, a w rejonie dystrybucji paliw nawierzchnie zostaną  wykonane ze spadkiem w kierunku 
wpustów do kanalizacji, skąd zebrane wody opadowe będą  kierowane do separatora substancji 
ropopochodnych. Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie działki inwestycyjnej, 
wody opadowe i roztopowe zostaną  zagospodarowane na terenie przedmiotowej stacji. Wody 
opadowe z dachów będą  rozprowadzane w granicach działki, a wody z terenów zielonych będą  
spływały bezpośrednio do gruntu. Z kolei wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych 
oraz ścieki technologiczne z myjni podczyszczane będą  za pomocą  osadników i separatorów 
wyposażonych we wkład koalescencyjny. Sprawność  oczyszczania separatorów wynosić  będzie 
minimum 99,88%. Po podczyszczeniu wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą  kierowane 
do zbiornika odparowującego, a ścieki przemysłowe z myjni będą  odprowadzane do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Projektowany zbiornik retencyjny wód opadowych zostanie wykonany jako otwarty i 
szczelny, a jego pojemność  umożliwi przyjęcie wszystkich wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych, nawet w przypadku wystąpienia nadmiernych opadów atmosferycznych (deszczu 
nawalnego). Nadmiar nieodparowanej ze zbiornika wody będzie wywożony przez uprawnione 
jednostki wozem asenizacyjnym. Z uwagi na planowane rozwiązania nie przewiduje się  
negatywnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne ani przekroczenia dopuszczalnych 
wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń  wodnych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1311). Niniejszym postanowieniem zobligowano również  inwestora do stałego wyposażenia 
projektowanej stacji paliw w odpowiednie środki (sorbenty), służące do usuwania ewentualnych 
wycieków olejowych i ropopochodnych z pojazdów. Scieki socjalno-bytowe z analizowanego 
obiektu będą  odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. 
W czasie trwania prac budowlanych związanych z realizacją  przedsięwzięcia, woda pobierana będzie 
do celów bytowych z sieci wodociągowej lub dowożona beczkowozami. Jej ilość  będzie związana z 
liczbą  osób zatrudnionych przez firmę  wykonawczą. Woda dla pracowników dostarczana będzie w 
butelkach, szacunkowa ilość  to ok. 0,5 m3/d. ścieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone będą  
w zbiornikach bezodpływowych (toi - toi). Ilość  ścieków bytowych wynosić  będzie około Q = 0,5 
m3/d. Odbiór ścieków będzie wykonany przez specjalistyczne firmy. Wody opadowe w trakcie etapu 
budowy planuje się  odprowadzić  powierzchniowo na grunt w granicach działki inwestora. Na etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia dostawa wody następować  będzie z istniejącego wodociągu zgodnie z 
warunkami ogólnymi i technicznymi przyłącza do komunalnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w świdwinie. Zapotrzebowanie na wodę  
wyniesie ok. 30,7 m3/d, z czego ścieki bytowe po uprzednim podczyszczeniu zostaną  odprowadzone 
do kanalizacji, a ścieki przemysłowe będą  podczyszczane za pomocą  separatorów i odprowadzane do 
sieci kanalizacji sanitarnej, na etapie eksploatacji, Wody opadowe z dachów będą  odprowadzane i 
zagospodarowane na terenie własnym działki- W przypadku wód opadowych z terenów 
utwardzonych po oczyszczeniu będą  odprowadzane powierzchniowo w granicach działki. W 
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przypadku wody z terenów zielonych będą  odprowadzane powierzchniowo na grunt. Dopuszcza się  
retencjonowanie wód opadowych - będą  one grawitacyjnie odprowadzane do szczelnego, 
odparowującego zbiornika o pojemności 90 m3 zlokalizowanego na terenie działki nr 9/21. 
Na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia będą  wytwarzane odpady niebezpieczne, jak 
też  inne niż  niebezpieczne. Będą  to odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) jako odpady o kodach 15 01 
10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), 15 
02 02*  (sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
(np. PCB)), 16 02 13*  (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż  wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12), 16 06 01 * (baterie i akumulatory ołowiowe), 16 07 08*  (odpady 
zawierające ropę  naftową  lub jej produkty), 13 05 02*  (szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach), 13 05 06*  (olej z odwadniania olejów w separatorach), 15 02 03 (sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż  wymienione w 15 
02 02) oraz 20 03 01 (niesegregowane - zmieszane odpady komunalne). W wyniku funkcjonowania 
przedsięwzięcia będzie powstawała również  mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 
olejów w separatorach, stanowiąca odpad niebezpieczny o kodzie 13 05 08*.  Separator do 
oczyszczania wód opadowych i ścieków przemysłowych z myjni będzie podlegał  okresowemu 
czyszczeniu, wraz z odbiorem zebranych osadów przez specjalistyczną  firmę. Pozostałe ww. odpady 
będą  magazynowane selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w 
wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. Wytwarzane na 
etapie eksploatacji inwestycji odpady będą  przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku 
lub unieszkodliwienia. Sposób gospodarowania odpadami na etapie funkcjonowania inwestycji ujęto 
w sentencji niniejszego postanowienia. 
Planowane przedsięwzięcie będzie także źródłem emisji substancji do powietrza - emisji 
mezorganizowanej pochodzącej z ruchu pojazdów oraz emisji zorganizowanej będącej wynikiem 
tankowania samochodów oraz odpowietrzania zbiorników paliwa. Projektowany obiekt będzie 
ogrzewany z własnej kotłowni gazowej. Przeprowadzona w raporcie ooś  analiza wskazuje że ww. 
emisja zanieczyszczeń  do powietrza związana z eksploatacją  projektowanej inwestycji nie powoduje 
przekroczeń  dopuszczalnych poziomów odniesienia dla żadnego zanieczyszczenia powietrza. 

Planowana inwestycja usytuowana zostanie w krajobrazie już  poddanym przekształceniom 
antropogenicznym, gdzie znajdują  się  istniejące obiekty budowlane, place składowe i ciągi 
komunikacyjne. W związku z budową  stacji paliw teren przeznaczony pod przedmiotową  inwestycję  
zostanie uporządkowany, ponadto wokół  obiektu planowane jest wykonanie nasadzeń  zieleni wysokiej, 
które dodatkowo złagodzą  jego wizualny odbiór. Projektowane elementy inwestycji, w tym budynek 
stacji, myjnia samochodowa i zadaszenie nad dystrybutorami, nie będą  przewyższały istniejącej na 
działce i w jej sąsiedztwie zabudowy, w związku z czym nie będą  one stanowiły dominanty w lokalnym 
krajobrazie. Ze względu na powyższe, a także z uwagi na lokalizację  i charakter inwestycji, planowane 
przedsięwzięcie będzie kontynuacją  zabudowy miejskiej przy ul. Drawskiej. 

W trakcie analizy przedłożonej dokumentacji oraz danych będących w posiadaniu tut. Organu 
ustalono, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują  formy ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest zlokalizowany poza granicami 
powierzchniowych form ochrony przyrody (istniejących i proponowanych), które są  wykazane w 
Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego. Ze względu na oddalenie, realizacja i 
eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje wpływu na istniejące i proponowane formy 
ochrony przyrody w gminie Swidwin 
W miejscu przedmiotowej inwestycji nie występują  obszary wybrzeży, obszary objęte ochroną  (stref" 
ochronne ujęć  wód i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych), cieki ani zbiorniki wodne, 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary górskie lub leśne, uzdrowiska, obszary o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne. Przedsięwzięcie nie będzie również  oddziaływało na zabytki ani 
krajobrazy kulturowe. Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że 
działka nr 9/21 w obrębie 014 m. Swidwin znajduje się  w strefie Will ochrony konserwatorskiej 
stanowiska archeologicznego, jednak zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu otrzymanym w 
dniu 11.05.2022 r. najbliższe stanowiska archeologiczne znajdują  się  w odległości około 120 i 150 m od 
terenu przeznaczonego pod planowaną  inwestycję. Niemniej, zgodnie z zapisami ww. aktu prawa 
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miejscowego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji na analizowanym terenie konieczne jest 
uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań  inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w 
obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę  konserwatorską. W przypadku 
podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań  archeologicznych na 
koszt inwestora, a właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są  do zawiadomienia służby 
ochrony zabytków o podjęciu działań  inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami 
ziemnymi z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją  
inwestycji uzależnia się  od uzyskania stosownego zezwolenia służby ochrony zabytków. 
W toku postępowania, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych materiałach oraz mając na 
uwadze charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia. 
Ze względu na lokalizację  inwestycji w znacznym oddaleniu od granic państwa oraz przewidywany 
zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie wskazano również  na potrzebę  przeprowadzenia postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Spełnienie środowiskowych uwarunkowań  planowanego przedsięwzięcia, określonych w niniejszej 
decyzji, powinno spowodować  zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i 
eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji 
środowiskowej uwarunkowania powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z 
możliwością  potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia 
prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały 
natychmiast usunięte „u źródła". 
Przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta Swidwin powiadomił  strony o 
zakończeniu postępowania dowodowego i wyznaczył  trzydziestodniowy termin do wypowiedzenia się  w 
sprawie. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie złożyła uwag i wniosków. 

Biorąc powyższe pod uwagę  oraz mając na względzie S1)eł flienic wymogów 1% zakresie ochrony 
środowiska, orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorzqdowego Kolegium 
Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świdwin, w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia. 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś, decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach dołqcza się  do wniosku 
o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. J ww. ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 
ust. Ja. Wniosek powinien kyć  złożony, a zgłoszenie dokonane nie później, niż  przed upływem sześciu lat 
od dnia, w którym decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach stała się  ostateczna. 

Zal*cznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 
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Otrzy mu j*: 

1) Pan Damian Kołek Easy Project Pro 
ul. Pmewskiego 7 
60-692 Poznań  

2) Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa 
3) a/a. 

Do wiadomości (bez zal*czników):  
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie 
Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie, 
ul. Mieszka 124, 75-123 Koszalin; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Drawska 38, 78-300 Swidwin; 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Gryficach 
ul. Niepodległości 15, 72-300 Gryfice 

o 

Sporządziła:  
Marta Kwit 
podinspektor ds. ochrony środowiska 
tel. 94 36 48 045 
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Załqcznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia z 
5sierpnia 2022 r. znak: KOŚ.6220.4z.2022.MK 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie samoobsługowej, ogólnodostępnej stacji paliw, 
składającej się  z sześciu zadaszonych stanowisk do tankowania, zlokalizowanych na oddzielnych wysepkach. 
Do projektowanych stanowisk paliwo doprowadzane będzie z dwóch podziemnych zbiorników 
dwupłaszczowych o pojemności do 60 m3 każdy. Dodatkowo na terenie stacji zlokalizowany będzie zbiornik 
AdBlue oraz jeden podziemny zbiornik na LPG. Przedmiotowa inwestycja obejmuje również  budowę  
pawilonu stacji paliw z zapleczem socjalnym i toaletą  dla klientów, a także wykonanie czterostanowiskowej 
myjni samoobsługowej wraz z kontenerem obsługującym myjnię. 
Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza oraz zewnętrzne instalacje zasilające; wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, inwestor 
dopuszcza również  możliwość  ewentualnej budowy podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych 
i/lub systemu skrzyń  rozsączających. W ramach wykonania uzbrojenia terenu niezbędne będzie usunięcie 
kolizji z podziemnymi i napowietrznymi elementami infrastruktury technicznej, istniejącej, a także ewentualna 
realizacja indywidualnych źródeł  ciepła jak np. pompy ciepła, itp. Prace związane z realizacją  ww. Elementów 
zostaną  poprzedzone rozbiórką  istniejących elementów zagospodarowania terenu i elementów infrastruktury 
podziemnej (m. in. istniejących nieczynnych instalacji, utwardzenia z płyt betonowych). Zagospodarowanie 
terenu obejmować  będzie układ dróg, dojazdów, parkingów i ciągów pieszych, dwa zjazdy z drogi publicznej, 
wykonanie pylonu reklamowego, ogrodzenia, a także część  serwisową  (tj. odkurzacz, pompowanie opon, itp.) 
oraz organizację  miejsc gromadzenia odpadów stałych. Przedmiotową  inwestycję  planuje się  zlokalizować  na 
terenie działki nr 9/21, w obrębie 014 m. Swidwin. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że 
analizowana nieruchomość  gruntowa stanowi teren przekształcony w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej, obecnie zabudowany niewielkimi obiektami kubaturowymi, z drogami oraz placami 
składowymi. W części niezabudowanej teren porośnięty jest roślinnością  niską. Teren przedsięwzięcia 
graniczy od strony: 
- północnej z dz. nr 8/8 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, z dz. nr 8/6 i 8/10 - 
tereny działalności produkcyjnej, 
- zachodniej z dz. nr 9/20 - tereny działalności produkcyjnej, 
- wschodniej z dr. nr  17 - działka drogowa, stanowiąca ul. Drawską, 
- południowej z dz. nr 9/3 - działka drogowa. 
Planowane przedsięwzięcie usytuowane zostanie na terenie, na którym obowiązuje 
miejscowy plan z agospodarowania przestrzennego. W piśmie z dnia 02.09.2021 r., znak: 
PGNP.6727.1.133.2021, Burmistrz Miasta Swidwin wskazał, że zgodnie z uchwałą  
Nr XXVII/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 
04.04.2005 r., Nr 27, poz. 569) działka objęta przedmiotowym wnioskiem oznaczona jest 
symbolem 108 Kss i przeznaczona jest pod teren stacji paliw. W okresie realizacji zamierzenia inwestycyjnego 
wystąpią  oddziaływania akustyczne związane przede wszystkim z pracą  maszyn i urządzeń, typowych dla 
budowy tego rodzaju obiektów. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu, szczególnie w okresie 
przygotowawczym, decydować  będzie typ i jakość  używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie 
od fazy realizowanych prac, a przede wszystkim używanego przez wykonawcę  parku maszynowego. Prace 
związane z przygotowaniem terenu będą  okresami intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, 
krótkotrwałym. Także prace ziemne związane z prowadzeniem wykopów pod budynek stacji i zbiorniki oraz 
pod doprowadzenia mediów przy użyciu ciężkiego sprzętu (koparko-ładowarki, której praca zawsze jest 
źródłem emisji wysokiego poziomu hałasu), będą  okresowe, krótkotrwałe. 
W czasie trwania prac budowlanych związanych z realizacją  przedsięwzięcia, woda pobierana będzie do 
celów bytowych z sieci wodociągowej lub dowożona beczkowozami. Jej ilość  będzie związana z liczbą  osób 
zatrudnionych przez firmę  wykonawczą. Woda dla pracowników dostarczana będzie w butelkach, szacunkowa 
ilość  to ok. 0,5 m3/d. Scieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone będą  w zbiornikach bezodpływowych 
(toi - toi). Ilość  ścieków bytowych wynosić  będzie około Q = 0,5 m3/d. Odbiór ścieków będzie wykonany 
przez specjalistyczne firmy.  Wody opadowe w trakcie etapu budowy planuje się  odprowadzić  powierzchniowo 



o na grunt w granicach działki inwestora. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia dostawa wody następować  
będzie z istniejącego wodociągu zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi przyłącza do komunalnej sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w świdwinie. 
Zapotrzebowanie na wodę  wyniesie ok. 30,7 m3/d, z czego ścieki bytowe po uprzednim podczyszczeniu 
zostaną  odprowadzone do kanalizacji, a ścieki przemysłowe będą  podczyszczane za pomocą  separatorów i 
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, na etapie eksploatacji, Wody opadowe z dachów będą  
odprowadzane i zagospodarowane na terenie własnym działki- W przypadku wód opadowych z terenów 
utwardzonych po oczyszczeniu będą  odprowadzane powierzchniowo w granicach działki. W przypadku wody 
z terenów zielonych będą  odprowadzane powierzchniowo na grunt. Dopuszcza się  retencjonowanie wód 
opadowych - będą  one grawitacyjnie odprowadzane do szczelnego, odparowującego zbiornika o pojemności 
90m3. 
Na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia będą  wytwarzane odpady niebezpieczne, jak też  inne 
niż  niebezpieczne. Będą  to odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) jako odpady o kodach 15 01 10*  (opakowania 
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), 15 02 02*  (sorbenty, 
materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)), 16 02 13*  (zużyte 
urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż  wymienione w 16 02 09 do 16 02 12), 16 06 01* 
(baterie i akumulatory ołowiowe), 16 07 08*  (odpady zawierające ropę  naftową  lub jej produkty), 13 05 02* 
(szlamy z odwadniania olejów w separatorach), 13 05 06*  (olej z odwadniania olejów w separatorach), 15 02 
03 (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż  
wymienione w 15 02 02) oraz 20 03 Ol (niesegregowane - zmieszane odpady komunalne). W wyniku 
funkcjonowania przedsięwzięcia będzie powstawała również  mieszanina odpadów z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach, stanowiąca odpad niebezpieczny o kodzie 13 05 08*.  Separator do 
oczyszczania wód opadowych i ścieków przemysłowych z myjni będzie podlegał  okresowemu czyszczeniu, 
wraz z odbiorem zebranych osadów przez specjalistyczną  firmę. Pozostałe ww. odpady będą  magazynowane 
selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w 
sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. Wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji odpady 
będą  przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia, lokalizowanego na terenie 
działki nr 9/21. 
W związku z budową  stacji paliw teren przeznaczony pod przedmiotową  inwestycję  zostanie uporządkowany, 
ponadto wokół  obiektu planowane jest wykonanie nasadzeń  zieleni wysokiej, które dodatkowo złagodzą  jego 
wizualny odbiór. Projektowane elementy inwestycji, w tym budynek stacji, myjnia samochodowa i zadaszenie 
nad dystrybutorami, nie będą  przewyższały istniejącej na działce i w jej sąsiedztwie zabudowy, w związku z 
czym nie będą  one stanowiły dominanty w lokalnym krajobrazie. Ze względu na powyższe, a także z uwagi na 
lokalizację  i charakter inwestycji, planowane przedsięwzięcie będzie kontynuacją  zabudowy miejskiej przy ul. 
Drawskiej. 


