
   
Naruszewo, dnia 02.10.2006 r.  

Nr 7624/ 7/ 06  
   

D E C Y Z J A  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia  
   

 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 
pkt 1, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm),    
w związku z:  

      art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 89, poz. 1071 ze zmianami),  

      § 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 z późn. zm.)  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2006 roku złożone przez Pana Leszka 
Ostrowskiego zam. 09-152 Naruszewo    
   

o k r e ś l   a   m  
   

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu stolarskiego na działce 
o nr ewid. 77 położonej w obrębie Naruszewo gmina Naruszewo.  
   
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  

Przedsięwzięcie pn. budowa warsztatu stolarskiego zajmującego się 
produkcja mebli kuchennych z płyt wiórowych laminowanych będzie 
realizowana w istniejącej zabudowie zagrodowej z usługami (istniejąca 
stolarnia) w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński.  

   
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:  
2.1. Faza realizacji:  
 Teren pod budowę stolarni znajduje się w obrębie siedliska inwestora. 
Obecnie wykorzystywany jest jako mały przyzagrodowy ogród obsiany trawą   i 
częściowo obsadzony drzewami owocowymi. Siedlisko inwestora z trzech stron 
(wschód, zachód i północ) otoczone jest polami uprawnymi. W odległości około 



35 m na południe od planowanej inwestycji biegnie droga powiatowa relacji 
Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo. Najbliższą zabudowę stanowi 
zabudowa zagrodowa w odległości około 70 m w kierunku wschodnim od 
projektowanej lokalizacji obiektu. Realizacja inwestycji nie ograniczy 
użytkowania terenu i obiektów na działkach sąsiednich.  
 Wykopy pod budynek prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna 
gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy 
rekultywacji po zakończeniu robót. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być 
wykorzystany gospodarczo przez inwestora.  
 Powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą 
odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi, stosowanymi w 
trakcie budowy. Odpady te powinny zostać wywiezione na składowisko 
odpadów.  
2.2. Faza eksploatacji:  
 Planowane przedsięwzięcie będzie zrealizowane w siedlisku inwestora. 
Będzie to trwałe zajęcie terenu i zmiana jego użytkowania. Należy dążyć do 
wkomponowania obiektu w otaczający krajobraz (obsianie trawą części 
nieutwardzonych działki, zastosowanie krzewów wzdłuż ogrodzeń).  
 Siedlisko nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują 
tu wartości przyrodnicze, zasoby naturalne i zabytki.  
   
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia    w 
projekcie budowlanym:  
 Zgodnie z Postanowieniem Starosty Płońskiego numer: RŚ.7633-116/06 z 
20 września 2006 r.:  

     ścieki socjalno-bytowe oraz technologiczne z terenu zakładu należy 
odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o 
minimalnej poj. 12 m 3 ,  

     przestrzegać parametrów procesowych i technologicznych 
określonych w przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu 
związanych z eksploatacją hali produkcyjnej oraz kotłowni, w 
szczególności operacji technicznych związanych z emisją, w związku z 
tym określa się: a) dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz hali – 87 dB  

           b) nominalną moc kotłowni – 50 kW  
           c) maksymalne zużycie węgla – 9,52 kg/h  

  d) minimalne parametry paliwa paliwa – wartość opałowa 27   
MJ/kg, zawartość siarki 1,2%, zawartość popiołu 8%,  

     wyposażenie pieca w emitor o parametrach: h = 8 m przekrój 
0,3x0,5m  
niezadaszony ,  

     prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami poprzez gromadzenie 
odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne    w 
specjalnych oznakowanych pojemnikach w wydzielonym 



pomieszczeniu na odpady, a   następnie   przekazywaniu 
wyspecjalizowanym odbiorcom w celu utylizacji, recyklingu lub 
unieszkodliwienia.  

Zgodnie z Postanowieniem numer: Ns-442-7/109/181/2006 z dnia 29 
sierpnia 2006 r.:  

     emisja substancji lub energii do środowiska powstająca w trakcie 
eksploatacji przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia standardów 
jakości w zakresie wszystkich komponentów środowiska.  

   
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.  
   

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej decyzji.  

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

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie warsztatu stolarskiego 
realizowane będzie na terenie gminy Naruszewo w miejscowościach 
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 z późn. zm.) 
przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć dla których sporządzenie 
raportu może być wymagane.  

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 15.05.2006 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.  

Organy te wydały postanowienia:  
     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku – 
postanowienie numer: NS-442-7/109/2006 nakładające na inwestora 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
w/w przedsięwzięcia ustalając jednocześnie zakres raportu zgodny                



z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) z uwzględnieniem 
punktu 1a, to jest odstąpić od wymagań co do zawartości raportu,              
o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12, oraz od wymagania opisu 
wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. 
Powyższe wynika z braku przedstawienia przez inwestora sposobów               
i metod chroniących środowisko od zapylenia oraz innych emisji 
wpływających na stan środowiska naturalnego w przedłożonej 
informacji o planowanym przedsięwzięciu.  
   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 
opisującego 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 . Następnie po uzyskaniu obszernej 
informacji, w której w sposób obliczeniowy wykazano, iż działalność 
zakładu nie będzie stanowiła zagrożenia środowiska naturalnego jako 
całości   i poszczególnych jego komponentów Starosta Płoński 
Postanowieniem numer: RŚ 7633-107/06 z dnia 10.08.2006 r. odstąpił 
od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu    o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

  
Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę 

jego oddziaływania na środowisko oraz uzyskane opinie Wójt Gminy 
Naruszewo postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu 
(Postanowienie Nr 7624/ 7 /06 z dnia 24.08.2006 r.).  

   
Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 POŚ przed wydaniem 

przedmiotowej decyzji Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 24.08.2006 r. 
zwrócił się do Starosty Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.   
W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie pozytywnie. Treść uzgodnień została 
uwzględniona w pkt. 3 sentencji decyzji.  

   
Przedmiotowa inwestycja położona jest na obszarze, dla którego brak jest 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,    w 
związku z tym Wójt Gminy Naruszewo w trybie art. 59 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) wydał decyzję Nr 7331/27/06 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego określającej   warunki zabudowy dla przedmiotowej 
inwestycji.  



   
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto 

pod uwagę następujące dowody:  
     informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 
49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska,  

     stanowiska organów uzgadniających.  
   

Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż 
realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować ponad 
normatywnych negatywnych oddziaływań na środowisko w rozumieniu 
przepisów ochrony przy zachowaniu warunków określonych w decyzji.    W 
niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały 
uwag i wniosków.  

   
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.  
   
Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o 

której mowa   w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten 
powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia,                     
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  

   
P o u c z e n i e  

   
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy 
Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

   
         Wójt Gminy  
   
      / - /    mgr inż. Jerzy Szymczak  
   

Otrzymują:  
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  



 


