
Naruszewo, dn. 07.11.2006r.  
   
Nr 7624/ 9 /06  
   

P O S T A N O W I E N I E  
   

   
 Na podstawie 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 § 5 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
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 7633-144/06 z dnia 24 

października 2006 roku,  
      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w 

Postanowieniu nr NS-442- 1/220/2006 z dnia 17 października 2006 roku  
w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz jego 
ewentualnego zakresu  
  

p o s t a n a w i a m  
   

nie nakładać na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 20, 
22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego nieruchomości na działce nr 
30 w miejscowości Radzyminek gmina Naruszewo  

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

   
Inwestor wnioskiem z dnia 28 września 2006 r. (wpł. do Urzędu dnia 9 października 

2006 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr 
ewid. 20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego nieruchomości na 
działce nr 30 w miejscowości Radzyminek gmina Naruszewo. Do wniosku dołączono 
wymienione w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.  
 Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 
ust. 1 pkt   2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wymienione   
jest w § 3 ust. 1 pkt 63 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).
  Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący 
postępowanie wystąpił do Starosty Płońskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Płońsku o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla w/wym. 
przedsięwzięcia i jego zakresu.  
     

Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-144/06 z dnia 24 października 2006 
roku odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu.                       



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku   Postanowieniem NS-442-
1/220/2006 z dnia 17 października 2006 roku odstąpił od wymogu sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko.  

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:  

      charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego 
oddziaływania na środowisko,  
      brak emisji substancji lub energii do środowiska w stopniu znaczącym,  
      usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak 

jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających 
ochronie,  
      rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą 

zagrożeń, ani znaczących oddziaływań,  
nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.  

   
   
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 – Gmina Naruszewo  
                        Naruszewo 19A  
                        09 – 152 Naruszewo  
2.    Strony biorące udział w postępowaniu  
       (zgodnie z wykazem)  
3.    Pan Tadeusz Majewski – Sołtys wsi: Nacpolsk-Żukowo Poświętne  
             zam. Żukowo Poświętne  
             09-162 Nacpolsk   - 2 egz.  
4.    Tablica ogłoszeń Urzędu w/m  
5.    Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu:  
      ugnaruszewo@bip.org.pl  
6.    a/a  

   
   
 


