
WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC Bolesławiec, dnia 25 kwietnia 2022r.

OŚ.6220.15.2021.14
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2), art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4), art. 84, art. 85 ust. 1

i ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami), zwanej dalej ustawą „ooś”,
w związkuz$ 3 ust. 1 pkt. 31) i 37) litera d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz. 1839) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku firmy PDC INDUSTRIAL CENTER 217 Sp.z o.o. z siedzibą przy ulicy Plac
Europejski 1, 02-672 Warszawa, w imieniu i na rzecz której działają pełnomocnicy — Pani Irmina
Haładzińska, Pani Malwina Tomiak oraz Pan Maciej Ciborski z firmy Grupa Projektowa Port
Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dobrej 26, 60-595 Poznań, w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.
„Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wrazz infrastrukturą
techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie”

orzekam:
1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego

przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami
naziemnymi wrazz infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm.
Bolesławiec, województwo dolnośląskie”.

2. Określić następujące wymagania dotyczące warunków korzystania ze środowiska w fazie
realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia:
1) Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie

utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Teren budowy należy
wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów
eksploatacyjnych.

2) Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku
stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać,a urządzenie to
do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej
powierzchni.

3) W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek
awarii sprzętu, odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod
maszynami. Rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą
odpowiedniego sorbentu. Zanieczyszczenie należy zebrać i przekazać uprawnionemu
odbiorcy do unieszkodliwienia.

4) Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne
w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć należy przed rozlewaniem i opadami
atmosferycznymi.
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5) Ścieki bytowe powstające w trakcie realizacji inwestycji należy gromadzić w przenośnych
systemach toaletowych i systematycznie wywozić przez uprawnione podmioty poza obszar
przedsięwzięcia.

6) Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu,
zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2) ustawy „ooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, wymienionych w $ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019r., poz. 1839), przed uzyskaniem którejkolwiek z decyzji lub zgłoszenia wymienionych w art.
72 ust. 1i Ta ustawy „ooś”.

Postępowanie takie, zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Podmiotem tymwniniejszej sprawie jest firma PDC INDUSTRIAL CENTER 217 Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy Plac Europejski 1, 02-672 Warszawa, w imieniu i na rzecz której działają
pełnomocnicy — Pani Irmina Haładzińska, Pani Malwina Tomiak i Pan Maciej Ciborski z firmy Grupa
Projektowa Port Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dobrej 26, 60-595 (pełnomocnictwo z dnia
20.10.2021r.), w związku z czym wystąpiła ona do Wójta Gminy Bolesławiec wnioskiem z dnia
18 listopada 2021r. (uzupełnionym ostatecznie dnia 4 stycznia 2022r.) o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, która stanowiła
będzie załącznik m.in. do wniosku o wydanie decyzji, o której mowaw art. 72 ust. 1 pkt. 1) ustawy

”„Ooś”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww.
planowanego przedsięwzięcia należy, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 ustawy „ooś”, dołączyć:
1) kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papieroweji elektronicznej;
2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy

„OOŚ”;

3) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa
w ust. 3a zdanie drugie ustawy „ooś”, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowaw ust. 3a
pkt. 1 tej ustawy;

4) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję
gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej
numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię

i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a. Jeżeli jednak liczba stron postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się
dołączenia dokumentu, o którym mowawyżej.
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Wszystkie ww. dokumenty dołączone zostały do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, w tym
wypisy z rejestru gruntów mimo żeliczba stron postępowania przekracza 10.

Na podstawie dostępnego materiału dowodowego planowane przedsięwzięcie
zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowaw art. 71 ust. 2 pkt. 2) ustawy „ooś”
oraz $ 3 ust. 1 pkt. 31 (instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione

w
$ 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im

tłocznie lub stacje redukcyjne,z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPai przyłączy do budynków;

przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach

przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko) i 37 litera d (instalacje do

naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych - inne niż wymienione w $2ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do

magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej

pojemności nie większej niż 10 m* oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m$, a także
niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839).

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy „ooś” stroną postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje
prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81

ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się

w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby

przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.

Strony postępowania wyznaczono zgodnie z przytoczonym przepisem prawa w oparciu
o załączoną do dokumentacji kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie ono
oddziaływać oraz wypisyz rejestru gruntów.

Mając na uwadze zapisy art. 61 $ 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 74 ust. 3 ustawy „ooś” pismem z dnia 17 stycznia 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.02
zawiadomiono strony m.in. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy
oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy na każdym etapie procedowania wniosku.
Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa, nie zapoznała się z dokumentacją
sprawy oraznie wniosła uwag ani wniosków. Zawiadomienie zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej tutejszego urzędu.

Podczas toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia organ
prowadzący postępowanie ma obowiązek zasięgnięcia stanowiska organów współdziałających co
do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie
z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy „ooś” organami tymi są: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
2) organ, o którym mowaw art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa

w
art. 72 ust. 1b; 3) organ
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właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r.-
Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja,
o której mowa

w
art. 201 ust. 1 tej ustawy; 4) organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej,

o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Bolesławiec wystąpił do:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismemzdnia 17 stycznia 2022r.,
znak: OŚ.6220.15.2021.03 oraz z dnia 17 stycznia 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.04;

2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu pismem z dnia 17 stycznia
2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.05;

3) Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem z dnia 17 stycznia 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.06;

o wyrażenia stanowiska co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie wystąpił o wydanie stanowiska do organu właściwego do wydania pozwolenia

zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,
ponieważ przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.
z 2014r., poz. 1169).

O wystąpieniu Wójta Gminy Bolesławiec do organów współdziałających poinformowano
strony postępowania ww. zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie.

Dnia 28 stycznia 2022r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni
w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 stycznia 2022r.,
znak: WR.ZZŚ.3.435.8.2022.ES wzywające pierwszego pełnomocnika Inwestora do złożenia
wyjaśnień odnośnie rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się
do niego zanieczyszczeń oraz sposobu neutralizacji, ilości i sposobu zagospodarowania ścieków
oraz sposobu odprowadzania wód opadowychi roztopowych.

Dnia 1 lutego 2022r. wpłynęło zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bolesławcuz dnia 31 stycznia 2022r., znak: ZNS.9022.3.4.2022.AK o niezałatwieniu
sprawy (wydania opinii) w ustawowym terminie z uwagi na konieczność wnikliwego
przeanalizowania zgromadzonych materiałów dowodowych, w tym karty informacyjnej
przedsięwzięcia wraz z załącznikami. Organ ten wyznaczył na dzień 11 marca 2022r. nowy termin
załatwienia sprawy.

Natomiast dnia 2 lutego 2022r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu — znak: WOOŚ.4220.47.2022.SD.1 wzywające Wójta Gminy Bolesławiec
do prawidłowego zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia, w oparciu o Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839).

O wszystkich zaistniałych okolicznościach poinformowano Strony postępowania
obwieszczeniem z dnia 7 lutego 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.07, które zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu.

Wójt Gminy Bolesławiec pismem z dnia 7 lutego 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.08 wyjaśnił
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu sposób klasyfikacji przedsięwzięcia.
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W dniu7 lutego 2022r. do tutejszego urzędu wpłynęła odpowiedź pierwszego pełnomocnika
Inwestora na pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 24 stycznia 2022r., znak: WR.ZZŚ.3.435.8.2022.ES, które organ
prowadzący postępowanie przekazał ww. organowi pismem z dnia 28 lutego 2022r., znak:
OŚ.6220.15.2021.09.

O powyższym poinformowano Strony postępowania obwieszczeniem z dnia 28 lutego
2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.10, które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
tutejszego urzędu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu dnia 25 lutego 2022r. wydał
postanowienie — znak: ZNS.9022.3.4.2022.AK, w którym wyraził opinię, że nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

O wydaniu przedmiotowego postanowienia poinformowano Strony postępowania
obwieszczeniem z dnia 2 marca 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.11, które zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie w dokumencie z dnia 3 marca 2022r., znak: WR.ZZŚ.3.435.8.2022.ES również
stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, ale dla zabezpieczenia środowiska przed ewentualnym
negatywnym oddziaływaniem wskazał wymagania (enumeratywnie wyliczone w sentencji niniejszej
decyzji), które Inwestor winien dotrzymać w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

O wpływie przedmiotowego stanowiska Wójt Gminy Bolesławiec poinformował Strony
postępowania obwieszczeniem z dnia 10 marca 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.12, które
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu.

Natomiast dnia 18 marca 2022r. do tutejszego organu wpłynęło postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - znak:
WOOŚ.4220.47.2022.SD.2 wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także
dodatkowe wyjaśnienia pełnomocnika Inwestora do treści „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”.

O wydanym postanowieniu, wpływie dodatkowych wyjaśnień do sprawy oraz możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji administracyjnej poinformowano
Strony postępowania obwieszczeniem z dnia 25 marca 2022r., znak: OŚ.6220.15.2021.13, które
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu. Strony nie skorzystały
z przysługującego im prawa, nie zapoznały się z dokumentacją sprawy oraz nie wniosły żadnych
uwag ani wniosków.

Dokonując analizy zebranego materiału dowodowego w sprawie, a także uwzględniając
łącznie następujące uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także

istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze
zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 75, obręb Chościszowice.
Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład terenu będącego w realizacji centrum
magazynowo-produkcyjnego, dla którego uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach (decyzja Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2018r., znak:
OŚ.6220.03.2018.12).
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b)

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/145/19 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2019r.
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 10 stycznia 2020r.
pod pozycją 264, działka gruntu nr 75, obręb Chościszowice, na której planuje się realizację
inwestycji stanowi tereny przemysłowe i usługowe (symbol planu PU/3). Planowane zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z zapisami ww. uchwały.

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 działki gruntu nr 75, obręb Chościszowice budowana jest hala magazynowo-
logistyczno-produkcyjna wraz z niezbędną infrastrukturą, dla której uzyskano decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca
2018r., znak: OŚ.6220.03.2018.12). Stacja LNG budowana będzie w ramach ww.
przedsięwzięcia, na terenach zaplanowanych do utwardzenia.
Zgodnie z zebraną dokumentacją sprawy w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się:
=. od wschodu istniejąca hala magazynowa Rhenus Logistics Bolesławiec Sp. z o.o. (hala

w odległości od 50 m od granicy działki planowanego przedsięwzięcia oraz ok. 290 m od
planowanych zbiorników gazui stacji redukcyjno-pomiarowej);

= od południa - istniejąca hala magazynowo-produkcyjnja HOERBIGER Automotive
Sp. z o.o. (hala w odległości ok. 150 m od granicy planowanego przedsięwzięcia oraz ok.
300 m od planowanych zbiorników gazu i ok. 650 m od planowanej stacji redukcyjno-
pomiarowej);

=". od południowego-zachodu istniejąca hala magazynowo-produkcyjna SRG Global (hala
w odległości ok. 210 m od granicy działki planowanego przedsięwzięcia oraz ok. 340 m od
planowanych zbiorników gazui ok. 590 m od planowanejstacji redukcyjno-pomiarowej);

" od zachodu istniejący warsztat samochodowy Auto Serwis Pro (w odległości ok. 20 m od
granicy działki planowanego przedsięwzięcia oraz ok. 90 m od planowanych zbiorników gazu
i ok. 330 m od planowanejstacji redukcyjno-pomiarowej).

Ze względu na skalę oraz nieznaczące emisje brak jest przesłanek do kumulowania się
oddziaływań na środowisko w związkuz realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:
Z treści „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że teren inwestycji położony jest
W obszarze pól uprawnych.

W
jej otoczeniu zlokalizowane są hale oraz droga i linia kolejowa.

Planowane przedsięwzięcie zrealizowana zostanie w ramach będącego w trakcie realizacji
centrum magazynowo-produkcyjnego, dla którego uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach (decyzja Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2018r., znak:
OŚ.6220.03.2018.12).

W fazie realizacji przedsięwzięcia określenie ilości zużywanej wody jest trudne do oszacowania,
natomiast zakłada się, że będą to ilości typowe jak dla takiego rodzaju prac budowlanych.
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Paliwo w postaci oleju napędowego wykorzystywane będzie do zasilania silników pojazdów. Ilość
paliwa uzależniona jest od wielkości silników oraz czasu pracy urządzeń, zatem trudne jest do
oszacowania przewidywane zużycie medium.
Natomiast dodaje się, że na etapie budowy wykorzystywana będzie:

" energia (do oświetlenia i zasilenia zaplecza budowy) — na poziomie 50 kWh/dzień;
" woda (na prace budowlanei potrzeby bytowe) — na poziomie 50- m*/dobę;
= paliwa (na prace maszyn) — na poziomie 50 l/dzień;
=" piasek — ok. 1 ton;
" żwir — ok.1 ton;
=" cement — ok. 0,5 ton;
"= beton-ok. 0,5 m$;
" stal— ok. 0,5 ton.

Woda na etapie realizacji inwestycji, w przypadku braku wykonania przyłącza, dostarczana
będzie beczkowozami, do spożycia będzie woda butelkowa.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie energii na poziomie 1 MWh/rok.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:
Na etapie realizacji inwestycji powstawał będzie hałas i emitowane będą zanieczyszczenia do
powietrza, związane z pracą maszyn budowlanych. Powyższe oddziaływania będą miały
charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu planowanych prac, nie powodując
zmian w środowisku. Prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej. Odpady powstałe
w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach, opróżnianych przez
uprawnioną firmę.
Na etapie eksploatacji stacja regazyfikacji gazu nie powinna być źródłem ponadnormatywnej
emisji hałasu. Hałas występować będzie jedynie podczas rozładunku ciekłego gazu. Nastąpi
również emisja gazówi pyłów do powietrza związana z dowozem skroplonego gazu do instalacji.
Przewiduje się rozładunek 1 cysterny dziennie. Przedmiotowa instalacja nie będzie wymagała
stałej obsługi i stałego stanowiska pracy, będą prowadzone okresowe przeglądy oraz cykliczne
tankowanie. Instalacja będzie działać w trybie obsługi automatycznej ze stałym monitoringiem
pracy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia a także
odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok. 425 m) należy uznać, że realizacji
inwestycji nie powinna powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko pod
względem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu.
Eksploatacja przedmiotowejinstalacji nie będzie wiązać się z powstawaniem ścieków bytowych.
Wody opadowei roztopowe będą odprowadzanedo kanalizacji deszczowej realizowanej zgodnie
z planowanym przedsięwzięciem objętym decyzją Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca
2018r., znak: OŚ.6220.03.2018.12. Wody opadowei roztopowez terenów utwardzonych będą
podczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych (wraz z osadnikiem), które będą
realizowane zgodnie z planowanym przedsięwzięciem objętym decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 25 czerwca 2018r., znak: OŚ.6220.03.2018.12.

Nie przewiduje się występowania na przedmiotowym terenie źródeł zanieczyszczających wody
opadowe, mogące wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska gruntowo-wodnego.
Głównym odpadami powstającymi w związku z eksploatacją przedsięwzięcia będą odpady
z grupy 15 i 16. Odpady gromadzone będą selektywnie w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach na terenie inwestycji, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom
posiadającym zezwolenie na gospodarowanie poszczególnymi odpadami.
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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 zmianą klimatu:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz. 138) planowane przedsięwzięcie, nie zalicza się do inwestycji
o zwiększonym ryzykui o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się również ryzyka wystąpienia katastrofy
budowlanej (inwestycja realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi)
i naturalnej (inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami narażonymi na występowanie osuwisk
i ruchów masowych ziemi).

Przewidywanych. ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko,
w przypadku, gdy planuje się ich powstawanie:

Tabela 1: Rodzajei ilości odpadów możliwe do wytworzenia na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Szarowana ilośćLp|Kod odpadu Redizaj odpadu pis odpadu Pig] Sposób zagospodarowania

1 lisim]||Opekorania z papiersi tektury mymzianie pz ani Odzysk

a 1501 02 Upzkowania z tworzyw sztucznych ; ZCSTEERÓRE
łacł

nA Odzysk

3. 150103 Opskowania z drewna Pziety, skrzynie drewrizne. aD1 Cdzysk

4. 150104 Orakowania z metal Bazie drut | Odzysk

Opakowania zożone słównie BOR ,

5 150105 Ork 1 sier ca z wrarstwy papieru : fali, = Odzysk. sw.||: inakowania wietrnaterńzłowe seśoa dnie takze bali urieszkodliwianie, jeżeli
opozcwimie = odzysk nie będzie możlwy

5. 150106 Zrrysszane odpady opakowsniowe sna poi papier, REA Odzysk

Opakowania zawierzjące
p sn

7 15 01 11" poznstałości substancji Drakowania głownie po Odzysk: niebezpiecznych lub nimi farbach, lakierzch. Mzys!
zarmeczyszczone
Srterty, materziy frzcyjne (w tymi anfiltry ciejowe nieujęte w mnych ani zes Ha

"

EeNE żak Tkaniny. szmaty. potencjalnie Odzysk. ew.
8. |1e0zaz' gapa, uazie som

_ zaierczyszczone np. unieszkadliwianie, jeżeliałarowie= substancja rz fartarri, smarzmi, olejami]. odzysk nie będzie możliwy

riebezniecznymi inp. PCB)
Sorbenty, materzły fiiracyjne, tkaniny nn

= ny co wycierania inp. szmaty. ścieńcj i Tkarimy, szmatyz: 150203 ubrania ochronne irmie niż Di=zAarieczyszczone. Dysk
wymienione w 15 02 02

+5,
|1701m01 Ocyady bstoru oraz gruz betonowy z Odpady budowlane z Odzysks rozbiorek i remontów rozbiórki 7

1, |irm1az Gruz ceglany Odzady budowlane z Odzysk
7 razbiórki 7

170107 Zirisszane odpady z betonu, grzzu DOzipady budowlane z Odzysk
czglanejo, odpadowych materiałow  rozbidrki

12. ceramicznych i siernentów -
wyposzzenia nne niż wymienione w
17 D1 5

13. |.7 0401 Miedź, brze mosiądz a roseo - Odzysk

14. 170402.||Akminium osa - Odzysk

15. 170405 |śslazoistał zs - Odzysk

15. 170407||Mieszaniny metali orepozaczonrnyy - Odzysk

ti. Hem

—
|OSSnin Kable en=rgetyczne 801 Odzysk

' NE geta i ziemia, w tym kamienie, mne
_ -18. |n705n4 zenon w 17 DSAD) Gleba Odzysk

< = Materiały m=zoiacyjne inne niz zc = z18. |17O6O*|mymienionew 17 pomi 17060|oeOPn en as
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Tabela 2: Rodzajei ilości odpadów możliwe do wytworzenia na etapie likwidacji przedsięwzięcia.
= : ilość Sposób

L.p|Kod odpadu Rodzaj odpadu Opis odpadu [Mg] zagospodarowania

PE temu teken Głównie papier i karton po1 [150101 Opakowania z papieru i tektury dostarczanych materiałach. 0,01 Odzysk

ao , kreonanć Głównie folia po dostarczanych 0,01 ik2. 150102 Opakowania z iworzyw sztucznych materkich. Odzysk

3. [150103 Opakowania z drewna Palety, skrzynie drewniane. 001 Odzysk

4 |150104 Opakowania z metali Beczki, pojemniki, drut wiązałkowy. 0,01 Odzysk

Opakowania złożone głównie z 0,01 Odzysk, aw.
5. [150105 Opakowania wielomateriałowe warstwy papieru i folii, opcjonalnie unieszkodiiwianie, jeżeli

także folii aluminiowej odzysk nie będzie możliwy

s c a e Zmieszane odpady, papier, tworzywa, 0,01 a6. |150106 Zmieszane odpady opakowaniowe metal, szkło Odzysk

Opakowania zawierające pozostałości
.

sa ołówni . 001
7. |50110*||substancji niebezpiecznych lub nimi acPeera pak, Odzysk

zanieczyszczone 7

Sarbenty, materiały filtracyjne (w tym 0.01
try olejowe nieujetewinny - © 7

[bandearseybioka 2 (np Tkaniny, szmaty, potencjalnie Odzysk, ew.
8. |[150202* ae sankony TaNiEc zanieczyszczone (np. farbami, unieszkodliwianie, jeżelizi spd kseokiccymisewole smarami, olejami) odzysk nie będzie możliwyzanieczyszczone substancjami narami, DEJA] a wozAwy

niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały fittracyjne, tkaniny 001o do wycierania (np. szmaty, ścierki) i

ze snie iezaniaczy! m5. [150203 ubrania ochronne inne niż wymienione Tkaniny, szmaty niezanieczyszczone. Odzysk

w 15 02 02
Odpady betonu oraz gruz betonowy Z sady budow: kc are10. 170101 rozbiórek iremoniów Odpady budowlane z rozbiórki 100 Odzysk

11. 4701 02 Gruz ceglany Odpady budowlane z rozbiórki 100 Odzysk

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów

12. 1701 07 ceramicznych i elementów Odpady budowlane z rozbiórki 100 Odzysk
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06

13. 170401 Miedź, brąz, mosiądz Resztki materiałów konstrukcyjnych. = Odzysk

14. 170402 Aluminium Resztki materiałów konstrukcyjnych. - Odzysk

15. 17 04 05 Żelaza i stal Resztki materiałów konstrukcyjnych. - Odzysk

16. |17 04 07 Mieszaniny meiait Resztki materiałów konstrukcyjnych. 20 Odzysk

17. |1704 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 Kable energetyczne 5 Odzyskin = Resztki izolacji termicznej obiektów
Materiały izolacyjne inne niż joe s ek18. |17 06 04
wymienione w 17 D6 01 i 17 06.03 (PUR, FZP:era mineralna lub 5 Odzysk

Tabela 3: Rodzaje i ilości odpadów możliwe do wytworzenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.
Hość

Łp. 5ps Nazwa odpadu Rodzaj odpadu ieaa
[Mgirok]

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
nieujęte w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

15 02 Sorbenty. materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiały fiiracyjne (w tym filfry olejowe
nieujęte w innych grupach), Zużyte czyściwo, sorbenty

1. |1502 07'J|tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania|zanieczyszczone substancjami 0,01
ochronne zanieczyszczone niebezpiecznymi
substancjami niebezpiecznymi (np. POB)
Sorbernty, materiały filtracyjne, ikaniny do wycierania| Zużyte czyściwo, sorbenty

2. |150203 [(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż niezanieczyszczone 0,01
wymienione w 15 02 02 substancjami niebezpiecznymi

15 Odpady nieujęte w innych grupach
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

3 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne Zużyte źródła światła 0.001K elementy inne niż wymienione w 16 02 09 1 16 02 12 ekspioatowane w obiekcie :

|
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Oprócz odpadów wymienionych w tabeli 3 wytwarzane będą także odpady o kodzie 20 03 01 —

niesegregowane odpady komunalne.
Wszystkie odpady wymienione w ww. tabelach będą magazynowane selektywnie (w zamykanych
szczelnych pojemnikach lub kontenerach oznaczonych odpowiednim kodem odpadu) na
bazie/placu budowy.
Na terenie inwestycji nie będą prowadzone żadne procesy odzysku czy unieszkodliwiania
odpadów. Wytwarzane odpady będą przekazywane firmom zewnętrznym posiadającym
stosowne zezwolenia. O sposobie odzyskulub unieszkodliwiania decydować będzie firma, która
będzie odbierać odpady.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

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 zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi
obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w związku z czym nie przewiduje się
oddziaływania inwestycji na te obszary.

b) Obszary wybrzeżyi środowisko morskie:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem
morskim, w związkuz czym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na te obszary.

c) Obszary górskie lub leśne:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi i leśnymi, w związku
z czym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na te obszary.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami ochronnymi ujęć wód
i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, w związku z czym nie przewiduje się
oddziaływania inwestycji na te obszary.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony_ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wymagającymi specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi
formami ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1098 ze zmianami). Najbliżej położony obszar
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Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005 znajduje się
w odległościok. 2,7 m. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się
korytarze ekologiczne.

Obszary, na których standardy_ jakości środowiska zostały przekroczone lub_ istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze, w którym nie zostały przekroczone standardy
jakości powietrzai nie istnieje prawdopodobieństwoich przekroczenia.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, w związku z czym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na
te obszary.

h) Gęstość zaludnienia:

))

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem stałego przebywania ludzi. Najbliższa
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest obecnie w odległości ok. 425 m od granic
planowanego przedsięwzięcia, w związku z czym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na

te obszary.

Obszary przylegające do jezior:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami przylegającymi do jezior,

w związkuz czym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na ten obszar.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Przedmiotowe przedsięwzięcia zlokalizowane będzie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej, w związku z czym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na te obszary.

k) Wodyi obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach zlewni jednostki planistycznej
gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych  (JCWP)
PLRW600020163799 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy. Zgodnie z zapisami Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r., poz. 1967) — JCWP Bóbr
od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy została oceniona jako naturalna część wódo złym stanie,
zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny (możliwość
migracji organizmów wodnych na odcinek cieku istotnego — Bóbr w obrębie JCWP)oraz dobry
stan chemiczny.
Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JOWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która
charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPAd została
oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy
i chemiczny.
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na
terenie szczególnego zagrożenia powodzią.
Przedsięwzięcie częściowo znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

(GZWP) nr 317 Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Aby
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jednak przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii z dnia 3 marca 2022r., znak:
WR.ZZŚ.3.435.8.2022.ES stwierdził, że koniecznym jest nałożenie wymagań, które wyliczone

zostały w pkt. 2 sentencji niniejszej decyzji.

3) Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1), wynikającez:

a) Zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie
może oddziaływać:
Planowane zamierzenie inwestycyjne zamykało się będzie w granicach działki gruntu nr 75, obręb
Chościszowice.
Inwestycja realizowana będzie poza terenami stałego przebywania ludzi. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest obecnie w odległości ok. 425 m od granic planowanego
przedsięwzięcia, w związku z czym nie przewiduje się jej oddziaływania na te obszary.

b) Transgranicznego_ charakteru_ oddziaływania przedsięwzięcia na_poszczególne_ elementy
przyrodnicze:
Z uwagi na fakt, że inwestycja realizowana będzie w znacznej odległości od granic kraju, nie
wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) Charakteru, wielkości, intensywnościi złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się:

Emisję pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, tlenku węgla, benzenu, dwutlenku azotu
i hałasu. Źródłem emisji będą maszyny budowlane oraz pojazdy transportujące materiały
budowlane. Z treści „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że emisje nie

przekroczą wartości dopuszczalnych.
Wytwarzanie odpadówwilościach przedstawionych w tabeli nr 1. Zaproponowany przez
Inwestora sposób gospodarowania odpadami zminimalizuje potencjalnie negatywne
oddziaływanie inwestycji na środowisko, zwłaszcza gruntowo-wodne.
Możliwość wycieku substancji ropopochodnych z uszkodzonych przewodów pojazdów.
Aby jednak zminimalizować potencjalne zagrożenie nałożono wymagania, o których
mowaw pkt. 2 sentencji niniejszej decyzji.

Oddziaływania te rozpoczną się wraz z rozpoczęciem prac budowlanych.
W trakcie eksploatacji inwestycji przewiduje się:

Emisję pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, tlenku węgla, benzenu, dwutlenku azotu
i hałasu. Źródłem emisji będą pojazdy transportujące gaz w stanie ciekłym. Z treści „Karty
informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że emisje nie przekroczą wartości
dopuszczalnych.
Emisję hałasu, której źródłem będą pojazdy transportujące gaz w stanie ciekłym.
Z dokumentacji sprawy wynika, że prognozowany poziom dźwięku na najbliższych
terenach chronionych akustycznie będzie niższy od wartości dopuszczalnych w porze
i w porze nocy.
Wytwarzanie odpadów

w
ilościach przedstawionych w tabeli nr 3. Zaproponowany przez

Inwestora sposób gospodarowania odpadami zminimalizuje potencjalnie negatywne
oddziaływanie inwestycji na środowisko, zwłaszcza gruntowo-wodne.
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= Powstawanie wód opadowych i roztopowych w ilości ok. 336 mś/rok. Wody te będą
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a z terenów utwardzonym będą dodatkowo
podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych (wraz z osadnikiem), co
zminimalizuje potencjalne, negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Oddziaływania te rozpoczną się wraz z rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia.
Żadne z oddziaływań nie będzie charakteryzowało się złożonością.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:
Na etapie realizacji inwestycji wystąpią typowe, jak dla tego etapu uciążliwości, tj.: emisja do
powietrza zanieczyszczeń gazowych, pyłowychi hałasu. Nie wyklucza się także emisji odpadów
oraz ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i eksploatacyjnych do środowiska
gruntowo-wodnego.
Na etapie eksploatacji inwestycji wystąpi emisja odpadów, hałasu jak i emisja gazówi pyłów do
powietrza atmosferycznego. Nie wyklucza się także emisji wód opadowych i roztopowych oraz
odpadów.

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
W trakcie realizacji inwestycji nastąpi m.in.:

" emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu (do czasu
zakończenia prac budowlanych), pojawiający z taką częstotliwością z jaką stosowane
będą maszynyi urządzenia budowlane oraz pojazdy samochodowe;

= emisja odpadów, która będzie miała charakter krótkotrwały (do czasu zakończenia prac
budowlanych); o  odwracalności oddziaływania będzie decydował sposób
zagospodarowania wytworzonych odpadów.

Ww. oddziaływania ustaną w momencie zakończenia prac budowlanych.
Nie wyklucza się wystąpienia niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnychi płynów
eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego.
Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się:

= emisję hałasu, która pojawiała się będzie z taką częstotliwością z jaką przyjeżdżały będą
pojazdy transportujące gaz w stanie ciekłym;

" emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego ze spalania paliw w pojazdach
transportujących gazwstanie ciekłym;

=. emisja wód opadowych i roztopowych, która będzie miała charakter krótkotrwały;
o odwracalności oddziaływania będzie decydował sposób zagospodarowania
przedmiotowych wód;

=". wytwarzanie odpadów, która będzie miała charakter długotrwały (do czasu likwidacji
inwestycji); o odwracalności oddziaływania będzie decydował sposób zagospodarowania
wytworzonych odpadów.

Ww. oddziaływania ustaną w momencie zakończenia eksploatacji inwestycji.

f) Powiązańz innymi przedsięwzięciami 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 moga prowadzić do _skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem:
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Na terenie działki gruntu nr 75, obręb Chościszowice budowana jest hala magazynowo-
logistyczno-produkcyjna wraz z niezbędną infrastrukturą, dla której uzyskano decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca
2018r., znak: OŚ.6220.03.2018.12). Stacja LNG budowana będzie w ramach ww.
przedsięwzięcia, na terenach zaplanowanych do utwardzenia.
Zgodnie z zebraną dokumentacją sprawy w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się:
= od wschodu - istniejąca hala magazynowa Rhenus Logistics Bolesławiec Sp. z o.o. (hala

w odległości od 50 m od granicy działki planowanego przedsięwzięcia oraz ok. 290 m od
planowanych zbiorników gazui stacji redukcyjno-pomiarowej);

=. od południa - istniejąca hala magazynowo-produkcyjna HOERBIGER Automotive
Sp. z o.o. (hala w odległości ok. 150 m od granicy planowanego przedsięwzięcia oraz ok.
300 m od planowanych zbiorników gazu i ok. 650 m od planowanej stacji redukcyjno-
pomiarowej);

=". od południowego-zachodu - istniejąca hala magazynowo-produkcyjna SRG Global (hala
w odległości ok. 210 m od granicy działki planowanego przedsięwzięcia oraz ok. 340 m od
planowanych zbiorników gazui ok. 590 m od planowanejstacji redukcyjno-pomiarowej);

" od zachodu - istniejący warsztat samochodowy Auto Serwis Pro (w odległości ok. 20 m od
granicy działki planowanego przedsięwzięcia oraz ok. 90 m od planowanych zbiorników gazu
i ok. 330 m od planowanejstacji redukcyjno-pomiarowej).

Ze względu na skalę oraz nieznaczące emisje brak jest przesłanek do kumulowania się
oddziaływań na środowisko w związkuz realizacją planowanego przedsięwzięcia.

g) Możliwości ograniczenia oddziaływania:
Inwestor zaproponował szereg działań chroniących środowisko (działania te wymienione są
w Rozdziale 7 „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”).

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, niewielką skalę planowanych prac oraz lokalizację na
terenie planowanego centrum magazynowo-produkcyjnego należało orzec, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Mając jednak na uwadze stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 marca 2022r., znak: WR.ZZŚ.3.435.8.2022.ES
nałożono na Inwestora warunki, wymienione w pkt. 2 sentencji decyzji, celem zminimalizowania
ewentualnego, negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Mając na uwadze stan faktycznyi prawny należało orzec jak na wstępie.

W oparciu o art. 84 ust. 2 ustawy „ooś” charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie:
1. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
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3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna.

Za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pobrana
została opłata w kwocie 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawyz dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(tekst
jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1923 ze zmianami).

Z up. Wójta

wi
gr inż. Roman Jaworski

Zastępca Wójta

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. PDCINDUSTRIAL CENTER 217 Sp. z o.o.

UI. Plac Europejski 1, 02-672 Warszawa
za pośrednictwem pierwszego pełnomocnika:
Irmina Haładzińska
Grupa Projektowa Port Sp.z 0.0.
UI. Dobra 26, 60-595 Poznań;

2. PDC INDUSTRIAL CENTER 217 Sp. z o.o.
UI. Plac Europejski 1, 02-672 Warszawa
za pośrednictwem drugiego pełnomocnika:
Malwina Tomiak
Grupa Projektowa Port Sp. Z 0.0.
Ul. Dobra 26, 60-595 Poznań;

3. PDC INDUSTRIAL CENTER 217 Sp. z o.o.
UI. Plac Europejski 1, 02-672 Warszawa
za pośrednictwem trzeciego pełnomocnika:
Maciej Ciborski
Grupa Projektowa Port Sp. z o.o.
UI. Dobra 26, 60-595 Poznań
Pozostałe strony postępowania zgodnie z zapisami art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.4.

Ó AJA

Do wiadomości organy współdziałające:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Aleja Jana Matejki nr 6, 50-333 Wrocław;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

UI. Górników 8, 59-700 Bolesławiec

Do wiadomości organy ochrony środowiska:
1. Starosta Bolesławiecki

UI. Armii Krajowej nr 12, 59-700 Bolesławiec;

Sprawę prowadzi:
Monika Krosondowicz-Babiasz
Tel.: 75/732-32-21 do 23 wewn. 121
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Załącznik nr 1 do decyzji
z dnia 25.04.2022r., znak: OŚ.6220.15.2022.14

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze
zbiornikami naziemnymi wrazz infrastrukturą techniczną, na działce nr 75, obręb Chościszowice.
Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład terenu będącego w realizacji centrum magazynowo-
produkcyjnego, dla którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Wójta
Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2018r., znak: OŚ.6220.03.2018.12). W otoczeniu terenu
inwestycji znajdują się m.in. halei tereny rolne.
Zakres inwestycji obejmuje:

= montaż instalacji stacji LNG ze zbiornikami naziemnymi o pojemności do 60n'*i instalacją
rurociągów fazyciekłej i fazy gazowej wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą;

= budowę fundamentu pod zbiorniki (będzie on wykonany na terenach utwardzonych,
będących w realizacji — objętych decyzją Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2018r.,
znak: OŚ.6220.03.2018.12);

"budowęi przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej (m.in. instalacji okablowania,
rurociągi oraz tereny komunikacji).

Planuje się szczelne, gotowe zbiorniki naziemne wraz z wyposażeniem posadowione na płycie
fundamentowej lub zakopcowane. Zbiorniki gazu tankowane będą z zachowaniem zasad bhp,
napełnianie odbywaćsię będzie z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu
ciśnieniowego lub przy użyciu hermetycznych złączy do tankowania. Inwestor nie wskazuje
jednoznacznie ilości zbiorników, zależne to będzie od wyboru wielkości zbiornika oraz technologii
(technologii LPG, LNG lub CNG) - możeto być np. do 4 zbiorników do 15m* każdy lub jeden do
60m?.

Instalacja polegać będzie na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG (do
trzech). W skład stacji wejdą:

= zbiornik skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z parownicą własną odbudowy ciśnienia
(o pojemności netto do ok. 60+5% m);

=. układ parownic produktowych atmosferycznych o wydajności jednego układu do
800 Nmó/h;

" stacja redukcyjno-pomiarowa podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa)
o wydajności 800 Nm*/h, wyposażona w filtropodgrzewacz gazowy, układ pomiarowy, dwa
ciągi redukcyjne, nawanialnię kontaktową THT;

=" instalacje technologiczne podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa)
i średniego ciśnienia (do 0,5 MPa): rurociągi fazyciekłej i fazy gazowej gazu ziemnego wraz
z armaturą zabezpieczającą i odcinającą;

"stacja redukcyjno- pomiarowa średniego ciśnienia (do 0,5 MPa);
= instalacje aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz pneumatyki;
= instalacja elektryczna, odgromowai uziemiająca, oświetlenie oraz system telemetrii;
=" infrastruktura towarzysząca: ogrodzenie, wanna bezpieczeństwa, nawierzchnie utwardzone,

plac manewrowy do rozładunku cysterny.
W stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, do magazynowania LNG, zostanie
zastosowany zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej
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oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej. Zbiornik wyposażony będzie w rurociągi
technologiczne z armaturą umożliwiające prowadzenie planowanych procesów technologicznych,

w urządzenia do monitorowania poziomu LNG oraz ciśnienia panującego w zbiorniku. Do zmiany
stanu skupienia z ciekłego na gazowy zastosowane zostaną układy parownic produktowych
atmosferycznych.

Z up. Wójta

wyY
r inż. Roman Jaworski

pca Wójta

Przygotowała:
Monika Krosondowicz-Babiasz
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