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D E C Y Z J A  N R  7712016 
o Srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania. 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23) w zwiqzku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, 
art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 pafdziemika 2008 roku 
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie Srodowiska 
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 
1 pkt 81 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzi@ 
mogqcych znaczqco oddziatywaC na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku 
zloionego w dniu 9 listopada 2015 roku przez P.P.H.U. EKON S.C. B. Sowihska, B. Janyga, 
ul. Nasielska 9,05-124 Skrzeszew 

s t w i e r d z a r n  
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia mogqcego 
potencjalnie znaczqw oddzialywat na Srodowisko, polegajqcego na: ,,Prowadzeniu punktu do zbierania 
lub przetadunku ztomu", na dziatce nr ew. 9615 obr. 4 Dgbe, gm. Serock. 

U Z A S A D N I E N I E  
W dniu 9 listopada 2015 roku P.P.H.U. EKON S.C. B. Sowihska, B Janyga z siedzibq 

ul. Nasielska 9, 05-124 Skrzeszew, wystqpil z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych 
uwarunkowaniach na realizacjg przedsigwzigcia poiegajqcego na prowadzeniu punktu do zbierania lub 
przetadunku ztomu w miejscowoSci Dgbe na dziatce nr ew. 9515 obr. 4 &be, gm. Serock. Do wniosku 
zalqczono kartg informacyjnq przedsigwzigcia, poSwiadczonq przez wlaSciwy organ kopig mapy 
ewidencyjnej obejmujqcej przewidywany teren, na kt6rym bgdzie realizowane przedsigwzigcie oraz 
obejmujqcej obszar, na ktory bgdzie oddziatywac przedsigwzigcie, wypis z rejestru gruntow, 
potwierdzenie zaptaty opiaty skarbowej. 

W dniu 24 listopada 2015 roku zostalo wystane zawiadomienie o wszczviu postgpowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg 
przedmiotowego przedsigwzigcia. 

Zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 81 rozporzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsigwzige mogqcych znaczqco oddzialywan na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 
punkty do zbierania lub przetadunku ztomu naleiq do przedsigwzigt mogqcych potencjalnie znaczqco 
oddzialywat na Smdowisko. 

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji 
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) organ wlaSciwy do wydania decyzji 
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Legionowie o wyraienie opinii 
w sprawie obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego 
przedsigwzigcia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opiniq z dnia 21 stycznia 2016 roku (znak 
sprawy: WOOS-11.4240.1648.2015.0~~.5) oraz Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy 
w Legionowie opiniq sanitamq z dnia 7 gwdnia 2015 roku (znak sprawy: 
PPIS.ZNS.712.6845.35.15.1775.) wyrazili opinig, f e  nie ma koniecznoSci przeprowadzenia oceny 
oddziatywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia polegajqcego na: .Prowadzeniu punktu do zbierania 
lub przdadunku zlomu". 

Biorqc pod uwagg charakterystykg przedsigwzigcia oraz opinig Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie i Paistwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Legionowie, 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 4 lutego 2016 roku wydat postanowienie nr 212016 (znak . 



sprawv: O~RiL.6220.21.16.2015) o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia ocenv oddzialywania 
&I Smdowisko dla przedsigwziicia mogcego potencjalnie znaczqco oddziatywat na  Srodowisko, 
polegajqcego na prowadzeniu punktu do zbierania lub przdadunku ztomu, na dzialce nr ew. 9615 obr. 
4 Dgbe, gm. Serock. 

W ramach postgpowania uwzglgdniono lqczne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 
1 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, 
udziale spokczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko tj.: 
1) Rodzaj i charakterystyka pnedsigwzigcia, z uwzglgdnieniem: 

a) skali Drzedsiewziecia i wielkoSci zaimowaneao terenu oraz ich wzaiemnvch ~ro~orc i i ,  
Planowane przedsiewziecie polega na prowadzeniu punktu do zbierania lub przdadunku zlomu, . - 

planowanego na dzialce o nr ew. 9615, obr. 4 Dqbe, gm. Serock, o powierzchni ok. 5759 m2. Teren ww. 
dzialki jest ogrodzony i utwardzony kostkq. W ramach inwestycji wykorzystane zostanq istniejqce na 
terenie dzialki inwestycyjnej 2 hale magazynowe, o powierzchni ok. 450 m2 i 250 m?Obok ww. ha1 
znajduje sig kontener socjalny przeznaczony na biuro. Ww. obiekty zostanq zaadoptowane dla potrzeb 
przedmiotowej inwestycji. Hale zostanq wyposatone w pojemniki do magazynowania odpadbw. Obok 
ha1 zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania czgbci odpadbw zlomu, ktbre zostanie 
wyposatone w szczelne, zamykane i nakryte materialem odpomym na dzialanie warunkbw 
atmosferycznych pojemniki. Wewnqtrz hali zostanie zamontowana waga o noSnoSci ok 2000 kg. 
W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia b d q  zbierane odpady o kodach: 02 01 10 (odpady 
metalowe), 10 09 03 (tutle odlewnicze), 10 09 80 (wybrakowane wyroby teliwne), 12 01 01 (odpady 
z toczenia i pitowania telaza oraz jego stopow), 12 01 02 (czqstki i pyly telaza oraz jego stopbw), 12 01 
03 (odpady z toczenia i pilowania metaii nietelaznych), 12 01 04 (czqstki i pyly rnetali nietelaznych), 15 
01 04 (opakowania z metali), 16 01 17 (metale telazne), 16 01 18 (metale nietelazne), 17 04 01 (miedt, 
brqz i mosiqdz), 17 04 02 (aluminium), 17 04 03 (dbw), 17 04 04 (cynk), 17 04 05 (telazo i stal), 17 04 
06 (cyna), 17 04 07 (mieszaniny metali), 17 04 09* (odpady metali zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecmymi), 19 01 02 (ztom telazny usuniety z popi&w paleniskowych, 19 10 01 (odpady telaza 
i stali), 19 10 02 (odpady metali nietelaznych), 19 12 02 (metale telazne), 19 12 03 (metale 
nietelazne), 20 01 40 (metale). Planowana iloSC zbieranego zlomu wyniesie ok 300 Mglrok. 

Najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujq sie w odiegbSci kilku kilometrbw od dzialki 
inwestycyjnej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock obejmujqcym 
obqby: Boleslawowo, Dgbe, Ludwinowo Dgbskie, Stanislawowo zatwierdzonym Uchwalq 
Nr 4721L1112014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B powiat legionowski, woj. mazowieckie 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8596 z dnia 16 wrzeSnia 2014 r.), dzialka inwestycyjna pdotona jest 
cz@ciowo na terenie przeznaczonym pod zabudowg uslugow;l sklady i magazyny (symbol planu 
UIPl), a czeSciowo na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne klasy L (symbol planu KDL5). 

b) oowiazah z innvmi przedsiewzieciami, w szczeablnoSci kumulowania sie oddziatvwah przedsiewziek 
znaiduiacvch sie na obszarze. na ktbw bedzie oddzialvwat Drzedsiewziecie, 

Ze wzglgdu na skalg i charakter inwestycji nie przewiduje sig motliwoSci wystqienia 
oddziatywah skumulowanych. 

c) wvkomstania zasobbw naturalnvch, 
Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia wystqpi zapotrzebowanie na wode oraz 

energie elektrycznq. 

d) emisii i wyste~owania innvch uciatliwoSci, 
Etap realizacji inwestycji polegat bgzie na ustawieniu pojemnikbw. UciqtliwoSci zwiqzane 

z pracami realizacyjnymi bgdqokresowe i ustqpiq po ich zakonczeniu. 



Etap eksploatacji przedsigwzigcia bgdzie wiqzal sig z emisjq substancji do powietm 
atmosfetycznego oraz emisjq hatasu, pochodzqcq z miejsc magazynowania odpad6w i ruchu pojazdinnr 
poruszajqcych sig po terenie inwestycji (przywotqcych i odbierajqcych odpady) oraz mzladunku 
i zaladunku odpadow (wtrzki widtowe). Z dokumentacji wynika, i e  Scieki bytowe magazynowane bqdq 
w szczelnym zbiorniku, a woda pobierana W z i e  z sieci wodociqgowej. Wody opadowe i roztopowe 
odprowadzane bgdqdo gruntu. 
Odpady przewidziane do zbierania bgdq magazynowane w pojemnikach, zlokalizowanych w halach 
magazynowanych lub szczelnych, zamykanych i nakrytych materialem odpomym na dzialanie 
warunk6w atmosfetycznych pojemnikach, co zabezpieczy Srodowisko gruntowo-wodne przed 
zanieczyszczeniem. Wszystkie zbierane odpady bgdq przekazywane uprawnionym podmiotom do .' 
zagospodarowania. 
Z karty informacyjnej ptzedsigwzigcia wynika, ze dottzymane zostanq standardy jakoSci Srodowiska. 

e) rvzvka wvstaoienia ~owainei awarii, ~ r z v  uwmlednieniu uzvwanvch substancii i stosowanvch 
technoloaii, 

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogqcym stwatzaC ryzyko wystqpienia 
powainej awarii. 

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzgl~dnienlem moiliwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczeg6lno6ci przy istniejacym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczvszczania sie 
Srodowiska i o d h a n i a - s i g  Gsob6w naturalnych, walorow pkyrodnlczych 
i krajobrazowych oraz uwarunkowah miejscowych plandw zagospodarowania 
przestrzennego - uwzglgdniajqce: 

a) obszarv wodno-blotne oraz inne obszarv o Wtkim zaleaaniu w M  ~odziemnvch, 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, t e  planowane przedsigwzigcie zlokalizowane b@zie poza 

miejscem wystgpowania obszarow wodno-biotnych i innych obszarow o plytkim zaleganiu w6d 
gruntowych. 

bl obszarv wbrzea, 
Ptzedmiotowe przedsigwzigcie leiy poza obszarami wybrzeiy. 

C) obszarv abrskie lub IeSne, 
Przedmiotowe przedsigwzigcie pdoione bgdzie poza obszarami gdrskimi i IeSnymi. 

d) obszarv obiete ochrona, w tvm strefv ochronne uieC w6d i obszarv ochronne zbiomikbw w6d 
SrtKtladowch, 

Z przedloionych dokumentow wynika, i e  w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej rejonie nie 
wystgpujqobszary objgte ochronq, w tym strefy ochronne ujgC wbd i obszary ochronne zbiomik6w w6d 
Sr6dlqdowych. 

e) obszarv wmaaaiace s~ecialnei ochronv ze wzaledu na wvste~owanie aatunk6w roilin i zwierzaJ 
lub ich siedlisk lub siedlisk ~tzvrodniczvch obietvch ochrona, w tvm obszarv Natura 2000 oraz ~ozostale 
formv ochronv Drrvrodv, 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bqdzie poza granicami obszar6w objgtych ochronq na 
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 z bin. zm.). 
Najbliiszy obszar sieci Natura 2000 to obszar majqcy znaczenie dla Wspblnoty - l wietliste dqbrowy 
i grqdy w JaMonnej PLH140045, oddalony o ok. 1 km od planowanej inwestycji. Zgodnie ze 
Standardowym Fonularzem Danych, powainym zagmzeniem dla obszaru moie by6 gospodarka 
IeSna, nawet ptzy standardowym stosowaniu rgbni gniazdowych. Obecna struktura wiekowa 
drzewostanu sugeruje, i e  w wyniku pozyskiwania drewna, Sredni wiek drzewostanu ulegnie obnizeniu. 
Drugim zagroieniem jest zanikanie Swietlistej dqbrowy (proces ogblnopolski) i sukcesja w kierunku 
grqdu. Ju i  obecnie obselwuje sig roine stadia pdrednie migdzy grqdami, dqbrowami i borami 
mieszanymi. Zagrotenia zewngtrzne sq niewielkie i mogqsig wiqzat ze zwigkszeniem penetracji przez 
ludzi z rozbudowqsieci drogowej. 



Na terenie nieruchomokci, zgodnie z kartq informacyjnq przedsigwzigcia, wystqpuje zieleh 
w postaci traw, niskich knewow i dnew, ktbra nie ulegnie zmianie na skutek realizacji przedsigwzigcia. 
Po zapoznaniu sig z trekciq prredlozonej dokumentacji, biorqc pod uwagq charakter oraz lokalizacjg 
inwestycji w terenie przeksztalconym antmpogenicznie stwierdza sig, it nie jest to pnedsigwzigcie 
mogqce w spos6b znaczqm negatywny oddzialywat na cele i przedmioty ochmny ww. obszaru Natura 
2000, jak rbwniet jego integralnokt, a takte spojnoSC sieci Natura 2000. 

f l  obszarv, na ktbrvch standardv iakoSci Srodowiska zostalv przekroczone, 
Z przedtotonych materiatow nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblitu 

wystgpowaly obszary, na ktbrych standardy jakoSci Srodowiska zostaiy przekmczone. 

g g ,  
Z pnedlotonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji planowanej inwestycji nie 

wystgpujqobszaly o krajobrazie majqcym znaczenie histolyczne, kultur~we I& archeologiczne. 

h) aestoSC zaludnienia, 
GgstoSC zaludnienia na terenie gminy Semck wynosi 126 os./km2 (wg danych GUS z 2015 r.). 

0 obszarv ~nvleaaiace do iezior, 
W rejonie inwestycji nie wystgpujq jeziora. 

i) uzdrowiska i obszarv ochmnv uzdrowiskowei, 
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszarbw ochrony uzdrowiskowej. 

3) Rodzaj I skalg moiliwego oddzialywania ronnraianego w odniesieniu do uwarunkowali 
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajqce z: 

a) zasieau oddzialvwania - obszaru aeoaraficzneao i liczbv IudnoSci, na ktbra ~rzedsiewziecie mote 
oddzialwvat. 

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy sig do najblitszego otoczenia 
miejsca jego realizacji. 

j ! y  
pmrodnicze, 

Ze wzglgdu na pdotenie, skalg i charakter planowanego p ~ e d s i g ~ i g ~ i a  nie p~ewiduje 
sig motliwo6ci wystgpowania oddzialywah transgranicznych. 

c\ wielkoSci i zlotonoSci oddzialvwania, z uwzalednieniem obciatenia istnieiacei infrastruktury 
technicznei, 

lnformacje zawarte w p~ed/ozonej dokumentacji wskazujq na brak motliwoSci wystzpienia 
oddzialywah o znacznej wielkoSci lub zlotonoSci. Planowane pnedsigwzigcie nie bgdzie z n a c z p  
negatywnie oddzialywat na Srodowisko. 

d) ~rawdo~odobiehstwa oddziatvwania, 
Infomlacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazujq na wystqpienie 

oddzialywari na etapie realizacji i eksploatacji ptzeds@+zkcia. Jednakte bezpokrednie oddzialywania 
bgdqmialy jedynie zasia lokalny i ograniczqsig do najblitszego terenu realizacji inwestycji. 

e) czasu trwania, czestotliwoSci i odwracalnoSci oddzialwvania, 
Na podstawie przedstawionei dokumentacii motna stwierdzit, t e  oddziahlwania Dowstaiace na 

etapie realkacji p~edsiqwzigcia bed3 kr6tkotiale i ustwirl po zakohczeniu prac 'budowlanych. 
Oddzialywania powstajqce na etapie eksploatacji kedsiqwzivia b@q nawiqzywaty swojq 

czestotliwoScia i czasem tlwania do okresu funkcionowania olanowanei inwestvcii. 
W h  pkedsigwzigcie jest zgodne z mi;?jscowym blanem ~ ~ ~ o s ~ o d ~ h w a n i a  pnestrzennego 

gminy Serock obeimuiqcym obreby: Boleslawowo, Debe, Ludwinowo Debskie, Stanislawowo . ... 
~atwierdzon~m Uchwatq Nr 4721~lli2014 Rady Miejskiej w 'Serocku z dnia 31 l i k a  2014 r. w sprawie . 



miejswwego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B powiat legionowski, 
woj. mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8596 z dnia 16 wrzesnia 2014 r.), dzialka inwestvcvina 
polotona jest czeSciowo na tirenie przeznaczonym pod zabudowg uslugowa sklady i ma&yny 
(symbol planu UIPI), a czeSciowo na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne klasy L (symbol planu 
KDL5). 

Majqc powyisze na uwadze, nie p~eprowadzono oceny oddziatywania na Srodowisko p ~ e d  
wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e  

Na niniejszq decyzje s b l y  stronie odwdanie do Samorzqdowego Kolegium Odwdawczego 
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za poSrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w terninie 14 dni 
od daty doreczenia. 

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia nie rodzi 
praw do terenu oraz nie nanrsza prawa wlasnoSci i uprawnieli osbb trzecich. 

Zalqanik do decyzji: 
1 .Charakte~ystyka pnedsigwzigcia. 

Ottzymujq: 
1. P.P.H.U. EKON S.C. Barbara Sowiliska, Bartlomiej Janyga, ul. Nasielska 9,05-124 Skrzeszew 
2. ala. 



Zalqcznik Nr I do Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 7712016 z dnia 21.03.2016 r. 

CHARAKTERYSNKA PRZEDSlEWZlEClA 

Planowane przedsigwzigcie polegaC bgdzie na prowadzeniu punktu do zbierania lub 
pnetadunku ztomu, planowanego na dziatce o nr ew. 9615, obr. 4 Dgbe, gm. Serock, o powierzchni ok. 
5759 m2. Teren ww, dzialki jest ogrodzony i utwardzony kostkq. W ramach inwestycji wykorzystane 
zostanq istniejqce na terenie dzialki inwestycyjnej 2 hale magazynowe, o powierzchni ok. 450 m2 i 250 .. 
m2. Obok ww, ha1 znajduje sig kontener socjalny przeznaczony na biuro. Ww. obiekty zostanq 
zaadoptowane dla potrzeb przedmiotowej inwestycji. Hale zostanq wyposatone w pojemniki do 
magazynowania odpad6w. Obok ha1 zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania czeci odpad6w 
zlomu, kt6re zostanie wyposazone w szczelne, zamykane i nakryte materialem odpomym na dzialanie 
warunk6w atmosferycznych pojemniki. Wewnqtrz hali zostanie zamontowana waga o noSnoSci ok. 
2000 kg. W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bgdqzbierane odpady o kodach: 

02 01 10 (odpady metalowe), 
10 09 03 (zuzle odlewnicze), 
10 09 80 (wybrakowane wyroby teliwne), 
12 01 01 (odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopow), 
12 01 02 (czqstki i pyly zelaza oraz jego stopbw), 
12 01 03 (odpady z toczenia i pilowania metali niezelaznych), 
12 01 04 (czqstki i pyty metali niezelaznych), 
15 01 04 (opakowania z metali), 
16 01 17 (metale Zelazne), 
16 01 18 (metale niezeiazne), 
17 04 01 (miedt, b r q  i mosiqdz), 
17 04 02 (aluminium), 
17 04 03 (oibw), 
17 04 04 (cynk), 
17 04 05 (zelazo i stal), 
17 04 06 (cyna), 
17 04 07 (mieszaniny metali), 
17 04 09* (odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi), 
19 01 02 (zbm ielazny usunigty z popid6w paleniskowych, 
19 10 01 (odpady zelaza i stali), 
19 10 02 (odpady metali nieielaznych), 
19 12 02 (metale ielazne), 
19 12 03 (metale nietelazne), 
20 01 40 (metale). 

Planowana iloSC zbieranego ztomu wyniesie ok 300 Mglmk. 
Pnedmiotowa inwestycja zlokalizowana bdzie poza granicami obszar6w objgtych ochronq na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochmnie przymdy (Dz. U. 2015 poz. 1651 z pbtn. zm.). 
Wlw przedsigwzigcie jest zgodne z mlejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy Serock obejmujqcym obreby: Bolestawowo, Dgbe, Ludwinowo Dgbskie, Stanislawowo 
zatwierdzonym Uchwala, Nr 472111112014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r, w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B powiat legionowski, 
woj. mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8596 z dnia 16 wrzeSnia 2014 r.), dziatka inwestycyjna 
pdozona jest czgsciowo na terenie przeznaczonym pod zabudowg uslugowq, sklady i magazyny 
(symbol planu UIPI), a czgiciowo na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne klasy L (symbol planu 
KDL5). 


