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Postanowienie

o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na środowisko

Na podstawie art. |f3 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego lt j .Dz.U.zf000 r.Nr98, poz. |07| zpoźn'zm.l w związkuzart.63 ust '  l  i  2
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 /Dz. I] . z f008 r'
Nr 199, poz, |227 z póżn. zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''/ oraz $ 3 ust' 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada f0|0 r. w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco oddziaĘwać na
środowisko lDz. U. Nr 2l3, poz. |397l po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora ochrony
Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Mazowieckim co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaĘrvania na środowisko
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regaryfikacji (odparowania) skroplonego metanu (LNG)
w miejscowości Michałów na działce nr 86123 w gminie Leoncin'' , którego inwestorem jest KRI
Spółka Akcyjna' Wysokogotowo k. Poznania ul. Serdeczna 8,62-081 Przeźmierowo .

wójt Gminy Leoncin

stwierdza, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziatywania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regaryfikacji (odparowania) skroplonego
metanu (LNG) w miejscowości Michałów na działce nr 86/23 w gminie Leoncin, którego
inwestorem jest KRI Spótka Akcyjna, Wysokogotowo k. Poznania ul. Serdeczna 8 , 62-081
Przeźmierowo

Uzasadnienie

W dniu 8 marca f01f r' Wójt Gminy Leoncin, działając na wniosek inwestora tj' KRI Spółki
Akcyjnej, Wysokogotowo k. Poznania ul' Serdeczna 8 , 62-08| Przeźmlerowo, pismem znak:
Gos,62f0.|.f0|f zwrocił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz do Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Mazowieckim o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaĘwania ww.
przedsięwzięcia na środowisko'

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziab.wania na środowisko
przedmiotowej inwestycjl za|iczająją do grupy przedsięwzięć wymienionych w $ 3 ust.l pkt' 37
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaŁyvvaó na środowisko lDz. U. Nr 213, poz, |397.l

opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaŁvwania na środowisko wydał
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim pismem znak: ZNS -
717-I3llf-I009 z dnia 19.03.2012 r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Postanowieniem znak: wooŚ-Il.4 24o.3 5 |.20 12.}./rK.| z dnia 3 0 marca 20 12 r.

opinie te znajdują się w aktach sprawy.
W zwięku z zebranymi opiniami wydanymi na podstawie przedstawionych w sprawie

dokumentów, uwzględniając tączne uwarunkowania przedstawione w art.63 ust.l ustawy o.o.ś.
uzasadnienie postanowienia Wójta Gminy Lęoncin o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziatywania na środowi sko j est następuj ące :

Planowane przedsięwzięcie obejmowaó będzie budowę stacji odparowania (regazyfikacji)
skroplonego mętanu (LNG) wydajności na poziomie l000 N m3/h. InwesĘcja zlokalizowana zostanie
poza terenem zabudowy mięszkaniowej na terenie przeznaczonym w nieobowiązującym już



miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren usług rzemiosła uciążliwego.
Planowane przedsięwzięcie zajmowaó będzie powierzchnię ok.1880 m2. Stacja LNG składa się ze
stacji zgazowanego ciekłego metanu i stacji redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia
z rurociągiem do granicy stacji.

N a terenie inwestycyj ny m zlokd.izowanę Zo staną:

o zbiornik magarynowy LNG ĘpYT60l|f,6 (pojemnośó 60 m');
o 2 parownice pomocnicze;
o 2 parownice robocze;
o kontenerowa stacjaredukcyjno-pomiarowa;
o kontener systemu podgrzewu i nawaniania.

Zbiorniki zlokalizowane zostaną na żelbetowych blokowych fundamentach umieszczonych
w naziemnej wannie awaryjnej o wymiarach w rzucie poziomym 7 xl0 m o głębokości ok.l m.
W wannie awaryjnej zlokalizowane zostanątakże parownice pomocnicze.

Przedmiotowa stacja przeznaczona będzie do magazynowania ciekłego metanu, a następnie zamiany
stanu ciekłego na gazowy, zredukowania ciśnienia do poziomu 0,3 MPa (lub innego odpowiedniego
dla sieci przesyłowej) oraz nadania zapachu w fazie gazowej.

CiekĘ metan dostarczany jest do zbiornika magazynowego autocysterną i magazynowany pod

ciśnięniem 0,5 MPa w temperaturze -140oC' odparowanie LNG następuje w parownicach

atmosferycznych. Po odparowaniu ciśnienie ksztattowaó się będzie na poziomie 0,5-0,6 MPa'
a temperatura gazlu będzie niŻsza o ok. 10- 12"C do temperatury otoczenia.

b) powiązań z inn}'mi przedsięwzięciami. w szczególności kumulowania się oddziaŁvwań
przedsięwzięó znajdujacych się na obszarze. na który będzie oddziatvwać przedsięwzięcie:

Z przedłożlonej dokumentacji nie wynika' aby istniała możliwośó kumulowania się oddziaływań
przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi.

c) w}zkorzystania zasobów naturalnych: surowców. paliw i ęnergii:
Etap budowy więać się będzie ze zuĘciem paliw, wody, energii i materiałów, które dostarczone będą

z zewnątrz' Stacja jest obiektem bezobsługowym, w związku z czym na etapie eksploatacji

występowaó będzie jedynie zapotrzebowanie na energię elektryczną w ilości ok.l0kW -

pobierana będzie w ramach istniejącego przyłącza. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie
przewiduje się poboru wody do celów technologicznych _ jedynie na cele przeciwpożarowe.

d) emisji iwystępowanie innych uciążliwości:

Etap budowy wiązaÓ się będzie z powstawaniem odpadów i ścieków sanitarno-byowych oraz emisji

substancji do powietrza i hałasu zwięanymi Z pracąi przejazdami sprzętu budowlanego i środków

transportu. oddziĄwania te będą miaĘ charakter krótkotrwĄ i ustąpią po zakończeniu prac

budowlanych.
Projektowana stacja jest obiektem bezobsługowym, w zwięku z czlm etap eksploatacji

przedsięwzięcia nie będzie wiązaó się z odprowadzaniem ścieków sanitarno-bytowych czy

technologicznych. Wody opadowe z urządzeń technologicznych i kontenerów stacji redukcyjno-

pomiarowej odprowadzane będą powierzchniowo, natomiast z wanny awaryjnej ujmowane będą do

bezodpływowego zbiornika. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia z uwagi na hermetyzację instalacji

emisja metanu do atmosfery możliwa jest:
- podczas rozłączania przewodu elasĘcznego łączącego zbiornik z autocysterną
- podczas upuszczania gazu przez zawory bezpieczeństwa zbiornika po przerwie w poborze gazu

przewyższającej 1 0 dni,
- w syfuacjach awaryjnych - np. po utracie szczelności rurociągi techno|ogiczne bądź zniszczeniu

zbiornika na skutek kataklizmu bądźaktu wandalizmu.



Głównym źródłem hałasu zterenu przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będąprzejazdy autocystern.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów.
Na etapie eksploatacji i rea|izacji inwestycji standardy jakości środowiska zostanądotrzymane.
e) ryzyka wystapienia powaznej awarii. prry uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii:
W warunkach norma|nej eksploatacji rozbudowanej stacji regazyftkacji metanu, nie przewiduje się

negatywnego oddziaływania na środowisko' Niekontrolowane uwolnienia substancji do powietrza

nastąpió mogą w wyniku sytuacji awaryjnych. Wykonanie stacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami technicznymi , regularne przeglądy i konserwacje urządzeń, zachowanie

obowiązujących na tego typu obiektach procedur i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

zabezpieczenie terenu stacji prze dostępem osób postronnych i zwieruąt, minimaliĄą
powstania sytuacj i awaryj nych.
2) Us$uowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagroŻenia dla środowiska, w

szczegó|ności prry istniejącym uzytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i

odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań

miej scowych planów zagospodarowania przestrzennego _ uwzględniaj ące :

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o pbrtkim zaleganiu wód podziemnych:

Z kaĘ informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była w miejscu

występowania obszarów wodno- błotnych i innych obszarów o ptytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary w}'brzeży :
Przedmiotowe przedsięwzięcie |eĘ poza obszarami wybrzeiy.

c) obszary górskie lub leśne :
Przedmiotowe przedsięwzięcie |eĘ poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną" w tym strefu ochronne ujęó wód i obszary ochronne zbiorników wód

śródladow}'ch:
Z karĘ informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach

objętych ochroną w tym w strefie ochronnej ujęó wód czy na obszarach ochronnych zbiorników wód

śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze wzg|ędu na występowanie gatunków roślin i avierząt

lub ich siedlisk lub siedlisk prąvrodnicąych objęĘvch ochroną. w Ęvm obszary Natura 2000 oraz

pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja z|okalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy

ustawyzdnia l6kwietniaf004r. oochronieprzyrody (Dz.U.22009 r.Nr15l [poz. 1f20zezm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 to: Puszcza Kampinoska zlokalizowana w odległości 2 km

od inwestycji. Wśród zagroŻen dla ww' obszaru naturowego wymienia się: zanieczyszczęnie

powietrza; zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, w tym uŹytkowania tąk, co powoduje bardzo

szybką sukcesję roślinności na terenach otwaĘch, prowadzącą do zaniku wielu zbiorowisk

nieleśnych, a co Za tym idzie, do ubozenia fauny; urbanizacja związana z sąsiedztwem dużej

aglomeracji miejskiej, trwający od ki|kudziesięciu lat spadek poziomu wód gruntowych, niszczenie

gniazd ptaków drapieżnych przez okoliczną ludnośó.

Biorąc pod uwagę charaktęr oraz |oka|izację inwestycji stwierdza się, iż inwestycja ta nie jest

przedsięwzięciem mogącym znaaząao negatywnie oddziaływaó na cele ochrony ww. obszarów Natura

2000 oraz na spójnośó sieci Natura 2000.

f) obszary. na których standardy jakości środowiska zostaŁv przekroczone:

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na ktÓrych

standardv iakości środowiska zostaV przekroczone.

w tym

ryzyko



g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne:
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeolo giczne
h) gęstość zaludnienia:
Gęstośó zaludnienia w gminie Leoncin wynosi okoto 33 os./km'.
i) obszary prrylęgajace do jezior:

W zasięgu oddziatywania inwestycji i w jej najb|iŻszej okolicy nie występująjeziora i inne nafuralne
zbiorniki wód stojących.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie rea|izacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
3)Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt.l i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania _ obszaru geograficznego i liczby ludności. na którą przedsięwzięcie może
oddziatvwaó:
Zasięg przestrzenny oddziĄwania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca
je go r ea|izacj i inwesĘcj i.
b) transgranicznego charakteru oddziatvwania przedsięwzięcia na poszczególne elemenĘv
prryrodnicze:
Ze wzg|ęill na rodzaj p|anowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne

oddziaĘwanie na środowisko.
c) wielkości i złozoności oddziatywania z uwzględnieniem obciażenia istniejącej infrastruktury

technicznej:
Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwa|ają stwierdzió, Że nie występują

oddziatywania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie

oddziatywaó na środowisko.
d) prawdopodobieństwa oddziaŁywania:
Informacje za,warte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji

i eksp|oatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziatywania będą miĄ jedynie zasięg lokalny

i o gr aniczaj ąs i ę d o n aj b l i ższe go o b szaru r e a|izacji,

e) czasu trwania. czqstotliwości i odwracalności oddziatwvania:

oddziatywania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po

zakończeniu prac instalacyjnych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia praktycznie nie występują

emisj e, w związku Z crym j akości środowi ska zostaną dotrzymane

Biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz przedstawiony zakres wpływu inwestycji

na komponenty środowiska, po ana|izie łącznych ww. uwarunkowań, o których mowa w art.63 ust.l

ustawy, uwzględniając opinię organów organ prowadzący postępowanie postanowił odstąpió od

przeprowadzania oceny oddziĄwania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Mając niniejsze na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Zawiadomienie o wydaniu niniejszego postanowienia zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Leoncin.
Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora /Wnioskodawcy od

uzyskania wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea|izację ww.

przedsięwzięcia.



Pouczenie

Na niniejsze postanowienie słuzy

Kolegium odwoławczego w Warszawię

n iniej szego Postanowienia.

otrzymują:

1.KRI S.A.
Wysokogotowo k. Poznania
6f-o81 Przeźmierowo ul. Serdeczna 8

2. WalenW i Bożena małz' Łukasik

3. Spótdzielnia Kółek Rolnicrych w Leoncinie

Michałów 05-1 55 Leoncin
4. a/a.

otrzymuja do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska

w Warszawie, 00-015 Warszawa
ul. Henryka Sienkiewicza 3,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

05-100 Nołvy Dwór Mazowiecki
ul. Chemików 6

wniesienia zuŻa|enia do Samorządowego

. w terminie 7 dni od daty doręczenia

wÓ.lr MINY

Afun Mł tu Krataczah


