
                                                                               Naruszewo, 07.04.2006 r.  

   

Nr 7624/ 1 /05/06  

D  E  C   Y  Z  J  A  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr  62, poz. 627 ze zmianami) 
oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Kalinowskiego zam. 05-075 Warszawa-
Wesoła ul. Gajowa 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia  

o k r e ś  l  a  m 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia  

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  
   
budowa trzech cylindrycznych zbiorników na gnojówkę o średnicy zewnętrznej nie większej 
niż 13,50 m i wysokości nie wyższej niż 7,50 m każdy w istniejącym siedlisku rolniczym   (w 
miejscu zdemontowanych trzech zbiornikach typu „Corten”) na działce   o nr ewid. 23/22 w 
obrębie PGR Nacpolsk gmina Naruszewo.  

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:  

a) teren objęty inwestycją wchodzi w skład istniejącego wielkopowierzchniowego 

gospodarstwa rolnego z wydzielonymi na działce nr ewid 23/22 budynkami inwentarskimi 

wraz z niezbędną infrastrukturą. Nowe zbiorniki na gnojówkę usytuowane będą w miejscu 

starych zbiorników, w związku z tym teren przewidziany pod planowane przedsięwzięcie 

nie zmieni swego przeznaczenia. Teren gospodarstwa (inwestycji) uzupełnić 

nasadzeniami zielenią wysoką i niską,  

b) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zostały 

określone    w decyzji Wójta Gminy Naruszewo Nr 7331/11/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 

roku,  

c) Realizacja inwestycji nie może pogarszać warunków środowiska na działkach 

sąsiednich (dz. nr 23/14, na której zlokalizowany jest park podworski wpisany do rejestru 

zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego pod nr A-182 z istniejącym 

zainwestowaniem - pałac podworski, oficyna, oranżeria oraz z projektowanym 

turystycznym zagospodarowaniem).  



  

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym:  
Planowane przedsięwzięcie musi uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko,   a przede 
wszystkim :  

- wykonanie zbiorników w sposób zapewniający ich szczelność i trwałość,  
- materiał dostosowany do stopnia zagrożenia korozyjnego,  
- materiały zastosowane do budowy zbiorników muszą spełniać wymagania odpowiednich                        
  norm przedmiotowych i aprobat technicznych,  

      - teren gospodarstwa (inwestycji) uzupełnić nasadzeniami zielenią wysoką i niską,  
-odpady powstające w czasie budowy zbiorników należy gromadzić w sposób selektywny, 

uniemożliwiający wpływ czynników zewnętrznych, magazynować w wyznaczonych do 
tego celu miejscach. Ponadto należy przekazać je podmiotom posiadającym wymagane 
prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.  

4. Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy 
Naruszewo Nr 7331/11/05/06 z   dnia 2 stycznia 2006 roku.  

5. Charakterystykę całego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 do decyzji.  

  

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

Inwestor - Pan Sławomir Kalinowski zam. 05-075 Warszawa-Wesoła ul. Gajowa 5 
zwrócił się do organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech cylindrycznych zbiorników na 
gnojówkę o średnicy zewnętrznej nie większej niż 13,50 m i wysokości nie wyższej niż 7,50 
m każdy w istniejącym siedlisku rolniczym na działce   o nr ewid. 23/22 w obrębie PGR 
Nacpolsk gmina Naruszewo. W myśl § 2 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie zakładu 
(chów zwierząt w liczbie 1000 DJP inwentarza) zaliczany do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, nie powodujący wzrostu emisji oraz zużycia surowców 
(w tym wody), materiałów, paliw i energii o ponad 20 % nie jest wymagane sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

W prowadzonym postępowaniu Wójt Gminy Naruszewo po zasięgnięciu opinii 
Wojewody Mazowieckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku 
co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu oraz biorąc pod uwagę 
charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko - 
odstąpił od wymogu sporządzenia raportu (Postanowienie nr 7331/1-3/05 z dnia 28.11.2005 
roku).  
Następnie planowane przedsięwzięcie uzgodniono z Wojewodą Mazowieckim i Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku. Wymienione organy uzgodniły 
przedsięwzięcie pozytywnie. Ponadto strony w ramach udziału społeczeństwa w powyższym 
postępowaniu nie zgłaszały uwag i wniosków. W tym stanie rzeczy orzeczono jak we wstępie.  
   



 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od doręczenia 
decyzji.  
                                                          
                                                                                    Wójt Gminy  
                                                                        /-/ mgr inż. Jerzy Szymczak  
Otrzymują:  
1 x Inwestor –   Pan Sławomir Kalinowski  
                                  05-075 Warszawa-Wesoła  
                                 ul. Gajowa 5  
1 x Strony biorące udział w postępowaniu  
1 x a/a  
 


