Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 16 czerwca 2021 r.
GŚ.6220.5.2021
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust.
1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r., poz. 256 z późń. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Plastixal Kołakowski
Mariusz, Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjnomagazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik
przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr.
469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński,
województwo podlaskie;
2. określam następujące warunki realizacji inwestycji:
- powstające odpady segregować według ich rodzaju,
- rozbiórkę budynku przeprowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
Uzasadnienie:
W dniu 01.04.2021 r. do organu – Wójta Gminy Wizna, wpłynął wniosek Firmy
Plastixal Kołakowski Mariusz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjnomagazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik przeciwpożarowy
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb
Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowane jest jako: „zabudowa
przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na
obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Wizna, na działkach o nr ewid. gr. 469,
470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo.
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W dniu 8.04.2021 r. obwieszczeniem znak GŚ.6220.5.2021 tutejszy organ
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 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.
W myśl przywołanego 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 kryteria określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- po zasięgnięciu opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej w przypadku
przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 2127, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z 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;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 tut. organ pismami znak
GŚ.6220.5.2021 z dnia 8.04.2021 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Ostrołęce o wyrażenie opinii w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia.
Pismami znak WSTII.4220.86.MM z dnia 15.04.2021 r. i z dnia 30.04.2021 r., Naczelnik
Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku zwrócił się o uzupełnienie karty
informacyjnej
przedsięwzięcia,
gdyż
przedłożona
dokumentacja
wymagała
uzupełnienia i wyjaśnienia zawartych w niej informacji, co inwestor uczynił w pismach
z dnia 27.04.2021 r. i 14.05.2021 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią Nr 38.NZ.2021 z dnia
15.04.2021 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia istnieje nie obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Ostrołęce w opinii znak BI.ZZŚ.5.4360.118.2021.HN z dnia 20.04.2021 r. określił, że dla
przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Postanowieniem znak
WSTII.4220.86.2021.MM z dnia 17.05.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ powinien uwzględnić zapisy
dotyczące segregacji odpadów według ich rodzaju podczas realizacji inwestycji oraz
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obowiązek przeprowadzenia rozbiórki budynku w sposób jak najmniej uciążliwy dla
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
W toku postepowania organ ustalił i zważył, co następuje poniżej.
Planowana do realizacji inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowę
zakładu o halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz
naziemny zbiornik przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr
ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński,
województwo podlaskie.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone następujące
czynności:
· rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego,
· budowa budynku socjalnego-magazynowego wewnątrz istniejącej hali,
· budowa zbiornika na ścieki bytowe,
· budowa zbiornika p.poż.,
· wykonanie infrastruktury towarzyszącej.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie rozebrany budynek mieszkalny znajdujący
się na działce o nr ewid. 470/1.
Obecnie zakład rocznie produkuje około 17 500 sztuk okien PCV. Po rozbudowie,
zakładając wzrost produkcji okien PCV oraz wprowadzenie produkcji okien z aluminium,
zakład produkować będzie około 35 000 okien rocznie. Produkcja okien PCV stanowić
będzie ok. 75 %, pozostałe 25 % stanowić będą okna z aluminium.
Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu planowanej inwestycji
przedstawiają się następująco: od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid.
gr. 520, na której znajduje się droga, od wschodu teren przedsięwzięcia przylega do
działki o nr ewid. gr.537, na której znajduje się droga. Od południowego wschodu teren
inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 526, na której znajduje się droga. Od zachodu
teren przedsięwzięcia przylega do działki o nr ewid. gr. 468, na której znajduje się droga,
z której obywać się będzie wjazd na teren inwestycji.
Zakład ogrzewany jest za pomocą 4 kotłów gazowych o mocy 60 kW, każdy. W
ramach rozbudowy zostaną dołożone 2 kotły gazowe o mocy 60 kW, zasilane gazem
ziemnym ze zbiornika znajdującego się na działce inwestora. Łącznie na terenie zakładu
znajdować się będzie 6 kotłów o mocy 60 kW, każdy.
Prace budowlane wykonywane będą przez profesjonalną firmę budowlaną. Na
etapie realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt – naprawa i konserwacja
maszyn budowlanych będzie odbywać się w warsztatach – poza terenem
inwestycyjnym. Postój oraz praca używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne, gdyż teren
przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych; w przypadku ich ewentualnego pojawienia się będą natychmiast
podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; ze zużytymi środkami do
neutralizacji będzie wdrożone postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi.
Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób,
który zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze
budowy zostanie wyposażone w szczelne, zamykane pojemniki, zapewniające
selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów i zabezpieczające odpady
przed dostępem zwierząt i osób postronnych; odpady przekazywane będą do odzysku
lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. Materiały budowlane oraz wszystkie
materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym podłożu pod przykryciem
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chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych.
Pracownicy budowy będą mieli zapewnione zaplecze sanitarne i socjalne; ścieki
bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych (tymczasowe sanitariaty), a następnie będą przekazywane do
oczyszczenia wyspecjalizowanym firmom. Woda dla pracowników dostarczana będzie
na teren inwestycji przez właściciela firmy budowlanej.
Ewentualna likwidacja inwestycji wiązała się będzie z rozbiórką budynków wraz
z uzbrojeniem terenu (również w zakresie gospodarki wodno – ściekowej). Na etapie
ewentualnej likwidacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt. W celu
zminimalizowania możliwości skażenia, oleje i smary będą przechowywane w szczelnych
pojemnikach. Zakład będzie wyposażony w sorbenty. Zarówno prace budowlane jak
i likwidacja inwestycji, prowadzone przez profesjonalne firmy, nie będą miały
negatywnego wpływu na wodę i środowisko gruntowo – wodne. Zgodnie
z przedstawionym przez Inwestora wykazem odpadów, na terenie inwestycji powstawać
będą:
• 15 02 02* Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na utwardzonej
powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok.
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości
powstających odpadów poprzez stosowanie sorbentów lepszej jakości, o większej
powierzchni właściwej powodującej lepsze wchłanianie, bardziej trwałych ubrań
ochronnych, wielokrotnego użytku. Odpad przeznaczony do odzysku R12 lub
unieszkodliwiania D5.
• 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, tj. żarówki
energooszczędne, świetlówki, magazynowane będą w szczelnym pojemniku, na
utwardzonej
powierzchni.
Zabezpieczone
będą
przed
stłuczeniem.
Czas
magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane
będą do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego towaru.
Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie urządzeń lepszej jakości,
bardziej trwałych, stosowanie się do zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu
maksymalnego wydłużenia żywotności. Odzysk R12.
• 1 10* 15 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nim
zanieczyszczone magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku
umieszczonym na utwardzonej powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu
jest nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie
uprawnienia
• 15 02 03 Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na utwardzonej
powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok.
Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości
powstających odpadów poprzez stosowanie sorbentów lepszej jakości, o większej
powierzchni właściwej powodującej lepsze wchłanianie, bardziej trwałych ubrań
ochronnych, wielokrotnego użytku. Odzysk R1 lub R7.
• 16 02 14 Zużyte urządzenia niezawierające niebezpiecznych substancji oraz elementów
magazynowane będą w szczelnym pojemniku, na utwardzonej powierzchni. Czas
magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane
będą do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego towaru.
Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie urządzeń lepszej jakości,
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bardziej trwałych, stosowanie się do zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu
maksymalnego wydłużenia żywotności. Odzysk R12.
• 20 03 01 Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku na
odpady komunalne, umieszczonym na terenie inwestycji na utwardzonej, zadaszonej,
zabezpieczonej przed wpływem czynników atmosferycznych powierzchni. Odpady
komunalne przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Czas
magazynowania odpadów będzie nie dłuższy niż jeden miesiąc.
Realizacja inwestycji będzie związana z pracą sprzętu budowlanego typu:
koparki, spycharki, równiarki, samochody skrzyniowe bądź samowyładowawcze, ubijaki
spalinowe, piły mechaniczne itp. Wymieniony sprzęt będzie zużywał paliwo w ilościach
zwykle zużywanych dla tego typu maszyn.
Występowanie emisji i innych uciążliwości może zachodzić w fazie realizacji
przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót zostaną wytworzone odpady, wzrośnie
natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość
skażenia gruntu niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Występujące
i potencjalne na tym etapie oddziaływania będą miały zasięg lokalny (w granicach
prowadzonej budowy), małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy.
Prawidłowa organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno –
błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych
i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich,
obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych
zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach
przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach
sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Teren przedsięwzięcia pod względem hydrogeologicznym zlokalizowany jest
w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd nr 51 (kod: PLGW200051)
o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów
środowiskowych, a także w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych „Łojewek
od dopływu w Olszynach do ujścia” o kodzie PLRW200019263299. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, JCW Łojewek od dopływu
w Olszynach do ujścia została oceniona jako naturalna, której potencjał określono jako
zły. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych.
Ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej
oddziaływania do rejonu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego
oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia, przy
uwzględnieniu jego usytuowania, istniejącego i planowanego użytkowania terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
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Przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 18.05.2021 r. znak GŚ.6220.5.2021,
strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiału niezbędnego do
wydania decyzji.
W zakreślonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
W tym stanie należało orzec jak we wstępie.
Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu
danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na
podstawie 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 na środowisko.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta
Gminy Wizna w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron
postępowania) decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
zrzeczenia się odwołania, stronie nie będzie przysługiwać możliwość zaskarżenia
decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne
cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron.
3. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.
72 ust. 1a. Wniosek ten lub zgłoszenie powinno być złożone w terminie 6 lat od
dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b w/w ustawy.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

z up. Wójta Gminy Wizna
Włodzimierz Łąka

Signed by /
Podpisano przez:
Włodzimierz
Paweł Łąka
Date / Data:
2021-06-16 14:52

Załącznik:
- Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Strony postępowania;
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża;
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2.
3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, ul. Ks. Janusza I 1, 18-400 Łomża;
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19,
07-409 Ostrołęka.
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