
Naruszewo, dn. 12.06.2007r.  
  Nr 7624/ 5 /07  
   

P O S T A N O W I E N I E  
   

   
 Na podstawie art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz na 
podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( 
tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami),  
w związku z:  
      art. 51 ust. 3 pkt 1, 2 i 5, art. 46a ust. 5 i ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze 
zmianami),  
      § 3 ust. 1 pkt 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami)  

  po zasięgnięciu opinii:  
      Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-55/07 z dnia 29 maja 2007 

roku,  
      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w 

Postanowieniu   nr ZNS-712-081/07 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie stwierdzenia 
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko    i określenia jego 
ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno – 
biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej (inwestycja liniowa ) zgodnie z załączonym przebiegiem na kopii fragmentu 
mapy sytuacyjno-wysokościowej w miejscowości Wróblewo (obręb geodezyjny : PGR 
Wróblewo) gmina Naruszewo         

 Wójt Gminy Naruszewo po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji   o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz z zebranymi 
materiałami w przedmiotowej sprawie  
   

p o s t a n o w i ł  
nie stwierdzać potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego 

przedsięwzięcia na środowisko  
   

U z a s a d n i e n i e  
   

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny 
trójkomorowy, złoże biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce 8/5 
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 
3/4, 7/3, 8/6, 3/11,    3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 w obrębie 
geodezyjnym PGR Wróblewo   gmina Naruszewo.  
 Planowana oczyszczalnia ścieków obsługiwała będzie 150 równoważnych 
mieszkańców i wobec tego nie należy do kategorii określonej przepisami art. 51 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.   W myśl zapisu zawartego w § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) „(....) instalacje do 



oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej 
niż 400 równoważnych mieszkańców” należą do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  
 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a cytowanego powyżej rozporządzenia „sieci kanalizacyjne, 
którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z 
budynków” należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu może być wymagane.  
 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 10 maja 2007 roku zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie 
opinii    w przedmiocie sporządzenia raportu dla w/wym. przedsięwzięcia oraz jego zakresu:  
     

1.         Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-55/07 z dnia 29 maja 2007 roku 
wydał opinię, iż nałożenie na inwestora obowiązku sporządzenia raportu jest 
nieuzasadnione. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia – systemu kanalizacji nie 
będzie występować   emisji substancji lub energii do środowiska w stopniu 
znaczącym. W trakcie realizacji inwestycji ingerencja w środowisko będzie 
nieznaczna, ponieważ sieć kanalizacyjna będzie posadowiona na niewielkiej 
głębokości, nie nastąpi zatem zakłócenie stosunków wodnych oraz naruszenie 
struktury geologicznej terenu. Jednocześnie Starosta Płoński w powyższym 
postanowieniu stwierdził, iż mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o 
przepustowości poniżej 400 RLM nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko.  

   
2.         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku   Postanowieniem 

ZNS-712-081/07 z dnia 18 maja 2007 roku podkreślił, iż oczyszczalnia o 
wydajności średniodobowej wynoszącej 18 m 3 /d, będzie obsługiwała 150 RLM, 
ze względu na wielkość nie podlega procedurze postępowania w sprawie decyzji 
środowiskowej, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 
530 m    będzie służyła do odprowadzenia ścieków komunalnych z budynków 
jedno i wielorodzinnych do projektowanej oczyszczalni. Całość przedsięwzięcia 
pozwoli na znaczną poprawę warunków sanitarnych mieszkańców oraz zmniejszy 
do minimum negatywne oddziaływanie na środowisko stanu istniejącego, czyli 
nieszczelnych szamb, „wychodków” oraz wylewania nieczystości na teren posesji. 
Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego 
oddziaływania na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Płońsku odstąpił od wymogu sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko.  

   
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.  
   

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 7-u dni od daty 
otrzymania niniejszego postanowienia.  
   

        Wójt Gminy  
                                                             / - / mgr inż. Jerzy Szymczak   

   
Otrzymują:  
1.       Inwestor – Gmina Naruszewo  

                   Naruszewo 19A  



                   09 – 152 Naruszewo  
2. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa  
    Oddział Terenowy w Warszawie  
    Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa  
3. Sołtys wsi Troski - Wróblewo  
    Pan Michał Kolczyński  

zam. Troski, 09-162 Nacpolsk – dwa egz. z prośbą o wywieszenie do publicznej 
wiadomości 1-go egz. w dniu otrzymania  

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNA”  
Wróblewo, 09-152 Naruszewo – dwa egz. z prośbą o wywieszenie do publicznej   
wiadomości 1-go egz. w dniu otrzymania  

5. Pan Jerzy Jędrzejak   
6. Biuletyn Informacji Publicznej U. Gm. ugnaruszewo@vip.wp.pl  
7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  
  8. a/a  
   
Sprawę prowadzi: insp. ds. planowania przestrzennego  
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663-10-18  
   
 


