
Naruszewo, dn. 24.08.2006r.  
   
Nr 7624/ 7 /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 art. 48 
ust. 1, 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), w związku z § 3 ust. 1 pkt 46 
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)    
  po zasięgnięciu opinii:  
      Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-107/06 z dnia 10 sierpnia 

2006 roku,  
      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w 

Postanowieniu   nr NS-442- 7/109/2005 z dnia 30 maja 2006 roku  
w sprawie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu stolarskiego na działce nr 77    w 
miejscowości Naruszewo 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 polega na budowie warsztatu stolarskiego na działce o nr ewid. 77 
w m. Naruszewo gmina Naruszewo. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 46 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) przedmiotowa inwestycja należy do 
przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu może być wymagane.  
 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 15 maja 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.         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku   Postanowieniem 
NS-442-7/109/2005 z dnia 30 maja 2006 roku nałożył na inwestora obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwagi na 
brak w złożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu przedstawienia 



sposobów i metod chroniących środowisko od zapylenia oraz innych emisji 
wpływających na stan środowiska naturalnego.  

   
2.         Starosta Płoński pismem numer: RŚ 7633-64/06 z dnia 5 czerwca 2006 roku 

zobowiązał do uzupełnienia informacji załączonej do wniosku o pełne    i 
precyzyjne informacje do każdego punktu opisujące przedsięwzięcie zgodnie        
z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Wielkość emisji gazów i pyłów, ścieków i hałasu 
do środowiska powstająca w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy podać w 
sposób obliczeniowy.  

   
W wykonaniu obowiązku wynikającego z pisma Starosty Płońskiego inwestor 

przedłożył „Informację ekologiczną o planowanym przedsięwzięciu” wykonaną przez 
ZIELONY SZLAK – Urszula Dobrzyńska, 09-140 Raciąż ul. Jana Pawła II 5/16, w której 
wykazał w sposób obliczeniowy, iż emisja substancji lub energii do środowiska powstająca  w 
trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie powodować pogorszenia standardów jakości 
środowiska w zakresie wszystkich jego komponentów. Standard jakości środowiska w zakresie 
klimatu akustycznego zostanie zachowany. Nie wystąpi emisja ścieków technologicznych ani 
socjalno-bytowych, bowiem w/wym. ścieki będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego, opróżnianego okresowo przez wyspecjalizowane firmy celem ich dalszego 
oczyszczenia. Wszystkie odpady będą ewidencjonowane, gromadzone i przechowywane      w 
wydzielonych pojemnikach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych     i 
przekazywane wyspecjalizowanym odbiorcom w celu ich dalszego unieszkodliwiania lub 
zagospodarowania. Ścieki opadowe z uwagi na fakt, iż będą to stosunkowo czyste wody 
opadowe o składzie zbliżonym do naturalnego nie będą ujmowane w system kanalizacji 
deszczowej.  
 Ponadto prace zakładu będą miały charakter typowych robót instalacyjno-
montażowych oraz prac budowlanych bez znaczącej ingerencji w grunt, w związku z czym nie 
nastąpi zakłócenie stosunków wodnych oraz naruszenie struktury geologicznej terenu.  
 Analiza dokumentacji wykazuje jednoznacznie, że eksploatacja zakładu (emisja gazów 
i pyłów, emisja odpadów, ścieków i hałasu) nie będzie powodować ponadnormatywnych 
negatywnych oddziaływań na środowisko w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.  

   
 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  
   

Otrzymują:                                                                 / - / mgr inż. Jerzy Szymczak  
1.       Inwestor – Pan Leszek Ostrowski  
                                  Naruszewo  
                                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.  

 


