
Naruszewo, dn. 25.05.2006r.  
  
Nr 7624/ 5 /06  
  
  

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. 48 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) po zasięgnięciu 
opinii:  

• Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-45/06 
z dnia 25 maja 2006 roku, 

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku 
zawartej w Postanowieniu   nr NS-442- 1/075/2006 z dnia 11 
kwietnia 2006 roku  

w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia 
polegającego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z obudową, pompą i armaturą 
na działce nr 38 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego dla wód przeznaczonych do 
podlewania upraw rolnych na działce nr 68 w miejscowości Kębłowice 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  
odstąpić od wymogu 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 wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z 
obudową, pompą i armaturą na działce nr 38 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego dla wód 
przeznaczonej do podlewania upraw rolnych na działce nr 68 w miejscowości Kębłowice 
gmina Naruszewo zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 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 ze zmianami)  należy do przedsięwzięć dla których sporządzenie 
raportu może być wymagane. 
 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 22 marca 2006 roku zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie 
opinii co do potrzeby sporządzenia raportu dla w/wym. przedsięwzięcia i jego ewentualnego 
zakresu: 
    

1.         Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-45/06 z dnia 25 kwietnia 2006 
roku odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu w 
związku z tym, iż uwzględniając skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz 
dane zawarte w informacji dot. przedsięwzięcia i obliczeń hydrogeologicznych 
wynika, że zasięg leja depresyjnego przy maksymalnej wydajności  wynosi 12 m i 
nie będzie wykraczał poza teren działki, do której inwestor dysponuje tytułem 



prawnym, nie nastąpi zatem zakłócenie stosunków wodnych na terenach 
przyległych. Pozostałe oddziaływania na skutek emisji hałasu oraz emisji 
odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia uznano za mało znaczące.  . 

  
2.         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku  Postanowieniem NS-

442-1/075/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku biorąc pod uwagę charakterystykę 
przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko odstąpił 
od wymogu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z uwagi na fakt, 
że inwestycja posłuży do nawadniania upraw owocowych i warzywnych w 
ramach gospodarstwa rolnego, co pozwala na odstępstwo od sporządzenia raportu.  

  
 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 – Pan Tomasz Klejnowski  
                        Kębłowice  
                        09 – 152 Naruszewo  
2.   Strony biorące udział w postępowaniu 
      (zgodnie z wykazem właścicieli  
         sąsiednich nieruchomości) 

     3.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m  
     4.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu  

     ugnaruszewo@bip.org.pl  
5.      a/a  

 


