
                                                                                                              Naruszewo, 12.07.2006 r  

   

Nr 7624/ 5 /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 ust. 2 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 Tomasza Klejnowskiego zam. 
Kębłowice, 09-152 Naruszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

o k r e ś  l  a  m 
następujące warunki przedsięwzięcia w świetle uwarunkowań środowiskowych  

1.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  
Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz    z 
obudową, pompą i armaturą na działce o nr ewid. 38 oraz wykonanie zbiornika 
retencyjnego o wym. (przy powierzchni) 20x30 m i głębokości ok. 4 m na dz. o nr 
ewid. 68 do podlewania upraw rolnych na terenie gospodarstwa rolnego 
inwestora w m. Kębłowice 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:  

Urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych, zwane studnią 
usytuowane będzie w istniejącej zabudowie siedliskowej (zagrodzie), na części działki   
o nr ewid. 38 w m. Kębłowice zapisanej w ewidencji gruntów jako teren zabudowany. 
Powierzchnia nieruchomości zajmowana przez obudowę, w której znajdować się 
będzie wylot studni wynosić będzie około 4 m 2 . Wobec faktu, że urządzenie 
znajdować się będzie na terenie gospodarstwa rolnego, w obrębie ogrodzonej posesji -   
teren objęty inwestycją nie zmieni swego przeznaczenia. Planowana inwestycja - 
studnia znajduje się na terenie obszaru podlegającego ochronie na podstawie ustawy    
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to Naruszewski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Nie znajdują się tam żadne stanowiska archeologiczne, ani 
obiekty zabytkowe.  
Zbiornik retencyjny wykonany będzie w odległości około 300 m na południe – poza 
strefą chronionego krajobrazu.  
Realizacja inwestycji nie pogorszy warunków i nie ograniczy funkcjonowania 
sąsiednich terenów i obiektów.  
   
3.       Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 

projekcie budowlanym:  
- nie dotyczy.  
   



4.       Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,    w 
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnych awarii:  

- nie dotyczy  
5.       Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono 
postępowanie dotyczące transgranicznego   oddziaływania na środowisko:  

- nie dotyczy.  
   

Realizacja inwestycji   wymaga uzyskania   przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego 
na szczególne korzystanie z wód   w Starostwie Powiatowym w Płońsku   stosownie do 
przepisów art. 122 – 131     ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku   - Prawo wodne (Dz.U. Nr   
115, poz. 1229).  

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

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

Inwestor Pan Tomasz Klejnowski zam. Kębłowice, 09-152 Naruszewo zwrócił się do organu 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z obudową, pompą i armaturą na 
działce o nr ewid. 38 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na dz. o nr ewid. 68 do 
podlewania upraw rolnych na terenie gospodarstwa rolnego inwestora w m. 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 z późn. zm.) urządzenie lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód 
podziemnych o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m 3   należy do przedsięwzięć dla 
których sporządzenie raportu może być wymagane.  

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 22 marca.2006 r. zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie 
opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu. Wyżej wymienione organy odstąpiły 
od wymogu   sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestycja ma służyć   do 
nawadniania upraw owocowych i warzywnych w ramach gospodarstwa rolnego. Ponadto 
zasięg leja depresyjnego przy maksymalnej wydajności studni wynosił będzie 12 m i nie 
będzie wykraczał poza teren działki, dla której inwestor dysponuje tytułem prawnym, nie 
nastąpi zatem zakłócenie stosunków wodnych na terenach przyległych. Biorąc pod uwagę 
charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko oraz 
uzyskane opinie Wójt Gminy Naruszewo odstąpił od wymogu sporządzenia raportu 
(Postanowienie Nr 7624/5/06 z dnia 25 maja 2006 r.).  

Następnie Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 25 maja 2006 r. zwrócił się do 
Starosty Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku    o 
uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie pozytywnie.  

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały 
uwag i wniosków.  

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.  



Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia.  

   
   

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  

 


