Błonie, dn. 09.09.2021 r.
WRGNiOŚ.6220.09.2021
Decyzja nr 49.2021
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art.
84, art. 85 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku
Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Venus M. Zyga Sp. Jawna dot. inwestycji polegającej na
wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr
ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.
orzekam
o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dot. inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby
produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie
i
określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Inwestycja polega na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji
biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1. Prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji i eksploatacji prowadzić tylko w porze
dziennej (tj. w godz. 6:00- 22:00);
2. na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, na których mogą
występować zanieczyszczenia, odprowadzać za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do
odbiornika za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Odprowadzenie ww.
wód do odbiornika prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz
nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
3. na etapie eksploatacji wodę na potrzeby bytowe pobierać z sieci wodociągowej;
4. na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej;
5. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do
odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;
6. wszystkie wykorzystywane pojazdy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym w celu
minimalizacji zanieczyszczeń powietrza gazami spalinowymi;
7. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym.
Nie ustalono wymagań do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowanie przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu
do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 104
ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.
poz. 247 ze zm.).
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku o
którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1219).
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Uzasadnienie
W dniu 26.04.2021r. do urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego
Venus M. Zyga Sp. Jawna dot. inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju
roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości
Marysinek 2a gm. Błonie. W odpowiedzi na pisma w sprawie wyrażenia opinii dla ww.
przedsięwzięcia znak: WRGNiOŚ.6220.09.2021 z dn. 4 maja 2021 r., opinią z dnia 30 lipca 2021
roku, znak sprawy WOOŚ-I.4220.721.2021.AST Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
zaopiniował wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w
Łowiczu w opinii z dnia 5 sierpnia 2021r. znak sprawy WA.ZZŚ.5.435.1.204.2021.KP zaopiniowało
wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, określając jednocześnie warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w
niniejszej decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pomimo wystąpienia o wyrażenie
opinii, nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w ustawowym terminie traktuje się jako
brak zastrzeżeń.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 92b, rozporządzenia
Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U.2019.1839) projektowana inwestycja zaliczana jest do mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi
Marysinek zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr 60/XII/2003 z dnia 15 września
2003 r., teren, na który realizowane będzie planowane przedsięwzięcie tj. dz. nr ewid. 12/3
oznaczone są symbolem UKS – tereny zabudowy urządzeń obsługi komunikacji o wielofunkcyjnym
przeznaczeniu. Obszar w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznej 400kV, 110kV.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji środowiskowej stwierdza zgodność lokalizacji
przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść niniejszej decyzji przygotowany został w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w
sprawie oraz wiedzę własną organu.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając
łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organ wyraził opinię o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to
w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także
istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie :
W budynku magazynowym z częścią socjalno-biurową zainstalowana zostanie linia do tłocznia oleju
surowego według „metody na zimno” . W metodzie tej ziarna podgrzewane są do temperatury ok 50
stopni Celsjusza. W czasie tłoczenia nasiona oleiste nie są zbytnio podgrzewane i zostają w nich
zachowane wartościowe biologicznie substancje, przy czym olej zawiera tylko niewielką ilość
fosfolipidów, co ułatwia jego dalsze opracowanie. Instalacja składać się będzie z pras tłoczenia
wstępnego i pras tłoczenia końcowego. W budynku znajdować się będzie również zbiornik
operacyjny na nasiona oleiste o pojemności ok. 40,0 m3 mieszczący ok. 32 tony nasion oleistych,
wyposażony w sito do grubych zanieczyszczeń. Sito zabezpiecza przed ewentualnym dostaniem się
do prasy stałych zanieczyszczeń (np. kamień, metal), które mogłyby spowodować uszkodzenie prasy.
W obiekcie znajdować się będzie wydzielony magazyn oleju o powierzchni ok 35 m2, w którym
umieszczone zostaną 3 zbiorniki na olej po tłoczeniu o łącznej pojemności 45,0 m3. Zbiorniki zostaną
obudowane szczelną, nieprzepuszczalną wanną ze spadkiem do studzienki, z której będzie można
odpompować olej z powrotem do zbiorników w przypadku ewentualnego niekontrolowanego ich
rozszczelnienia. Zbiorniki wyposażone zostaną w elektroniczne czujniki poziomu oleju (min. i maks.)
oraz alarm.
Makuch składowany będzie w magazynie o powierzchni ok. 140 m2. Załadunek makuchu na
samochód odbywać się będzie poprzez typowy, zamknięty przenośnik ślimakowy i kubełkowy.
Do celów socjalnych zostanie przeznaczona część istniejącego budynku, który został oddany do
użytkowania decyzją nr 393/16 z dnia 30.06.2016 r. Budynek ten jest w pełni przystosowany, posiada
szatnię , węzły sanitarne , pomieszczenie socjalne oraz laboratorium.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą
się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania
mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie znajdują się ani nie są projektowane
żadne inne obiekty, których działalność mogłaby powodować kumulację oddziaływań z
przedmiotowym przedsięwzięciem. W obszarze sąsiadującym do przedsięwzięcia znajdują się obiekty
usługowe których działalność może powodować kumulację oddziaływań z przedmiotowym
przedsięwzięciem.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:
Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz
zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne
obszaru. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia z terenu inwestycji drzew i krzewów.
W wyniku realizacji inwestycji nie powstaną nowe obiekty oraz nie zmniejszy się powierzchnia
biologicznie czynna. Instalacja będzie wykorzystywała istniejące obiekty przystosowane do tego celu.
Zastosowane rozwiązania pozwalają na pełną minimalizację wpływu na środowisko zamykając
oddziaływania w granicy działki i obiektów inwestycji.
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja
planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji substancji do
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powietrza, jak również, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne w
sąsiedztwie planowanej inwestycji.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania
poważnej awarii.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w
przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
W wyniku funkcjonowania zakładu jako produkt uboczny będzie powstawał makuch z tłoczenia
nasion (w ilości ok. 6270 Mg/rok). Makuch stanowią wytłoki pozostałe po oddzieleniu oleju z nasion
- stałe części nasion. W makuchach znajduje się duża zawartość węglowodanów, białek (100-350
g/kg), tłuszczów (90-150 g/kg), włókna (200-250 g/kg) i soli mineralnych z uwagi na co
wykorzystywany jest w dużej mierze jako pasza dla zwierząt gospodarczych lub dodatek do paszy.
Całość makuchu powstającego w zakładzie jest wykorzystywana na ten cel przez podmioty
zewnętrzne. Innym sposobem zagospodarowania makuchu jest produkcja paliw z uwagi na jego
kaloryczność (20-25 MJ/kg s.m.).
Wszystkie odpady będą poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania bez konieczności ich
składowania na terenie zakładu. Odpady powstające w trakcie eksploatacji obiektu będą
przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbioru tego typu odpadów.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na stan środowiska w jej rejonie.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w
szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska
łęgowe oraz ujścia rzek:
Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno-błotnymi. W rejonie
oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży.
c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi lub leśnymi.
d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte
ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
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e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.).
Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest Puszcza Kampinoska
PLC140001, oddalona o ok. 6,8 km w kierunku północnym od granic planowanej inwestycji. Biorąc
pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji
nie będzie negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a
tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których
standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy miejsko-wiejskiej Błonie wynosiła w 2018 r. około 252 os/km2.
i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne
zbiorniki wód stojących.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowej:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części
wód powierzchniowych PLRW 2000172728769 Dopływ z Witanowa. Dla JCWP Dopływ z
Witanowa stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za
niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości
technicznych oraz dysproporcjonalnością kosztów. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany
z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości
zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające
na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego.
W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.
Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy
wód powierzchniowych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć
środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji
przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim
kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów
środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla
osiągnięcia celów środowiskowych. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego
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przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń
dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób
zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może
oddziaływać:
Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedmiotowej
inwestycji będzie lokalny i ograniczy się do najbliższego terenu inwestycji.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze:
Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia a przede wszystkim jego
lokalizację nie występują oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. Inwestycja
zlokalizowana jest w centralnej części Polski, nie występuje transgraniczne przemieszczenie
zanieczyszczeń.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją
przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane
przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg
lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji. Realizacja inwestycji nie będzie
wymagała usunięcia z terenu inwestycji drzew i krzewów. W wyniku realizacji inwestycji nie
powstaną nowe obiekty oraz nie zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna. Instalacja będzie
wykorzystywała istniejące obiekty przystosowane do tego celu.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a te
powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem
trwania z wielkością poboru wody.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
W obszarze sąsiadującym z przedsięwzięcia znajdują się obiekty usługowe, parkingi oraz stacja paliw
których działalność może powodować kumulację oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem.
Analizy możliwości oddziaływań skumulowanych dla przedsięwzięć realizowanych oraz
zrealizowanych zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji wykazały, że realizacja
planowanej inwestycji nie będzie skutkować przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku. W związku z powyższym stwierdza się, że efekt oddziaływania skumulowanego w
zakresie hałasu nie ma istotnego znaczenia. Przy realizacji prac należy przestrzegać zasad
określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa o bezpieczeństwie i higienie pracy.
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Zminimalizowanie poważnej awarii przemysłowej możliwy jest przy przestrzeganiu podstawowych
zasad BHP.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania:
W przedłożonej dokumentacji zostały opisane metody ograniczenia oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji. Jak wykazano w karcie informacyjnej,
przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania poza granicami obszaru
przedsięwzięcia, tj. poza granicami obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Tym samym
nie wystąpi ryzyko negatywnego oddziaływania na ludzi i siedziby ludzkie. Przedsięwzięcie nie
spowoduje też oddziaływania transgranicznego. Możliwości ograniczenia oddziaływania i środki
techniczne w tym zakresie zostały obszernie omówione w karcie informacyjnej.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie
źródłem emisji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.
Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe
uwarunkowania postanowiono jak w sentencji. Z treści przedłożonego wniosku oraz załączonej mapy
sytuacyjnej wynika, że zasięg przestrzenny planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do
najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Brak jest możliwości wpływu planowanej inwestycji
na obszar NATURA 2000.
Burmistrz Błonia obwieszczeniem z dn. 11.08.2021 r. (umieszczonym na stronie Urzędu, tablicach
ogłoszeń i miejscu inwestycji) poinformował wszystkie strony postępowania o zakończeniu
postępowania dowodowego, umożliwiając stronom zapoznanie się i wypowiedzenie co do
zgromadzonego materiału dowodowego, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 10 par. 1
Kodeksu postępowania administracyjnego.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
Dla przedsięwzięcia nie ustalono konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dn. 03
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247). Ww. wniosek
powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się
ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja,
otrzymali stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek który, składa się do organu nie wcześniej niż po
upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy,
który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z
otrzymana decyzją.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy
ul. Obozowej 57, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia do Burmistrza Błonia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego
Venus M. Zyga Sp. Jawna
2.

a/a

3.

zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2021.247) strony powiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
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Załącznik
do decyzji Burmistrza Błonia Nr 49 z dnia 09 września 2021 roku
znak: WRGNiOŚ.6220.09.2021
Charakterystyka przedsięwzięcia
W budynku magazynowym z częścią socjalno-biurową zainstalowana zostanie linia do
tłocznia oleju surowego według „metody na zimno” . W metodzie tej ziarna podgrzewane są do
temperatury ok 50 stopni Celsjusza. W czasie tłoczenia nasiona oleiste nie są zbytnio
podgrzewane i zostają w nich zachowane wartościowe biologicznie substancje, przy czym olej
zawiera tylko niewielką ilość fosfolipidów, co ułatwia jego dalsze opracowanie. Instalacja
składać się będzie z pras tłoczenia wstępnego i pras tłoczenia końcowego. W budynku znajdować
się będzie również zbiornik operacyjny na nasiona oleiste o pojemności ok. 40,0 m3 mieszczący
ok. 32 tony nasion oleistych, wyposażony w sito do grubych zanieczyszczeń. Sito zabezpiecza
przed ewentualnym dostaniem się do prasy stałych zanieczyszczeń (np. kamień, metal), które
mogłyby spowodować uszkodzenie prasy.
W obiekcie znajdować się będzie wydzielony magazyn oleju o powierzchni ok 35 m2, w którym
umieszczone zostaną 3 zbiorniki na olej po tłoczeniu o łącznej pojemności 45,0 m3. Zbiorniki
zostaną obudowane szczelną, nieprzepuszczalną wanną ze spadkiem do studzienki, z której
będzie można odpompować olej z powrotem do zbiorników w przypadku ewentualnego
niekontrolowanego ich rozszczelnienia. Zbiorniki wyposażone zostaną w elektroniczne czujniki
poziomu oleju (min. i maks.) oraz alarm.
Makuch składowany będzie w magazynie o powierzchni ok. 140 m2. Załadunek makuchu na
samochód odbywać się będzie poprzez typowy, zamknięty przenośnik ślimakowy i kubełkowy.
Do celów socjalnych zostanie przeznaczona część istniejącego budynku, który został oddany do
użytkowania decyzją nr 393/16 z dnia 30.06.2016 r. Budynek ten jest w pełni przystosowany,
posiada szatnię , węzły sanitarne , pomieszczenie socjalne oraz laboratorium.

