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w
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przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

przedsięwzięcia na rodowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji paliw wraz
z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 15/16 w miejscowo ci Lubicz Górny, gm. Lubicz”.
Działając z pełnomocnictwa Pana Leszka Leszczyckiego, ul. Kalinowa 6, 87-162 Krobia, zgodnie z
pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak: N.NZ.40.2.8.1.2019 z
dnia 6 lutego 2019 r., przedkłada uzupełnienia do „Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 15/16 w
miejscowości Lubicz Górny”.
Uzupełnienia stanowią Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.
Z powa aniem
arch. Grzegorz Jaworski
Załączniki:
1. Uzupełnienia do „Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 15/16 w miejscowości Lubicz Górny”.
2. Pismo Lubickich Wodociągów w sprawie wydania zapewnienia dostaw wody oraz odbioru
ścieków bytowych dla potrzeb stacji na działce o numerze ewidencyjnym 15/16.
Otrzymują:
1. Adresat
2. Do wiadomości Wójt Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Załącznik nr 1
1. Wyja nienie dotyczące odległo ci od granicy obszaru przeznaczonego pod planowane
przedsięwzięcie do najbli ej poło onych terenów zabudowy mieszkaniowej
Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są w kierunku północno-wschodnim i
graniczą
z terenem inwestycji (działka 15/13). Tereny zabudowy mieszkaniowej oddalone są od terenu
planowanej inwestycji o ok. 144 m. Najbliższy budynek mieszkalny oddalony jest od granicy działki o
ok.
13 m
i o ok. 160 m od terenu inwestycji.

Rysunek nr 1-1 Lokalizacja planowanej inwestycji (kolor czerwony) względem najbliższych terenów
chronionych akustycznie - tereny zabudowy mieszkaniowej (kolor żółty)
2. Wyja nienia dotyczące rozwiązań technicznych zmierzających do ograniczenia
ewentualnych ucią liwo ci związanych z prowadzoną działalno cią w stosunku do
najbli szej zabudowy mieszkaniowej
Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na zmianę klimatu akustycznego w rejonie planowanej
stacji
paliw
i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych
akustycznie. Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie obejmował teren, do którego
inwestor posiada tytuł prawny (dz. nr 15/16) oraz fragment działki nr 25 (ulica Warszawska). Z uwagi
na brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach chronionych
akustycznie, nie przewiduje się wprowadzania zabezpieczeń antyhałasowych, typu ekrany akustyczne
lub zieleń tłumiąca hałas.
3. Wyja nienia dotyczące rozwiązań związanych z gospodarką ciekową
Ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie stacji paliw będą odprowadzane do zbiornika
bezodpływowego, którego opróżnianiem zajmować się będzie firma zewnętrzna.
Zgodnie z pismem Lubickich Wodociągów w sprawie wydania zapewnienia dostaw wody oraz odbioru
ścieków bytowych dla potrzeb stacji na działce o numerze ewidencyjnym 15/16 zapewnienie odbioru
ścieków bytowych jest niemożliwe ze względu na brak w bezpośredniej bliskości posesji kolektora
ściekowego, będącego
w eksploatacji Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. Pismo stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

