
Naruszewo, dnia 04.12.2006 r.  

Nr 7624/ 9/ 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:  

• <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 89, poz. 1071 ze 
zmianami),  

• <!--[if !supportLists]--> 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 z późn. zm.)  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 października 2006 roku złożone przez Pana 
Sławomira Janusza Szewińskiego zam. 05-092 Łomianki ul. Wiślana 82    

   

o k r e ś l   a   m  

   

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid. : 



20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego nieruchomości 
na działce nr 30 położonej w obrębie Radzyminek gmina Naruszewo.  

   

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  

Przedsięwzięcie pn. budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach 
ewid.: 20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego 
nieruchomości na działce nr 30 będzie realizowana na gruntach upraw polowych 
i w istniejącej zabudowie zagrodowej w miejscowości Radzyminek 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:  

2.1. Faza realizacji:  

         Teren pod budowę sieci znajduje się w obrębie siedliska inwestora 
                 i siedliska na sąsiedniej nieruchomości oraz w części na terenach 
rolnych (dz. nr 20).  

1. minimalizować obszar zajęty pod budowę wodociągu oraz czas budowy,  

2. przy planowaniu prac uwzględnić okresowość prac polowych,  

3. w przypadku wykonywania prac ziemnych w zasięgu koron drzew, prace 
należy wykonywać ręcznie bez naruszania korzeni,  

4. tam gdzie pozwalają na to warunki prace wykonywać mechaniczni z 
wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu, aby zminimalizować emisję 
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu,  

5. wytworzone w czasie realizacji odpady zagospodarować w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami.  

          

2.2. Faza eksploatacji:  



         Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie spowoduje zmiany 
sposobu użytkowania terenu. Inwestycja nie będzie realizowana w strefie 
chronionego krajobrazu, nie występują tu wartości przyrodnicze, zasoby 
naturalne i zabytki.  

   

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 
projekcie budowlanym:  

• <!--[if !supportLists]--> lokalizacja planowanej sieci nie 
powinna kolidować z istniejącym drzewostanem, a w 
przypadku konieczności wycinki drzew, formalności z nią 
związane należy załatwić w Urzędzie Gminy w Naruszewie,  

• <!--[if !supportLists]-->     <!--[endif]--> eksploatacja inwestycji 
nie będzie powodować pogorszenia standardów jakości 
środowiska w zakresie wszystkich jego komponentów na 
skutek emisji substancji i energii.  

   

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 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 sieci wodociągowej na 
działkach o numerach ewid.: 20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z 
wodociągu zbiorowego nieruchomości na działce nr 30 realizowane będzie na 
terenie gminy Naruszewo w miejscowości Radzyminek.  

Zgodnie z § 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 z późn. zm.) 
przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć dla których sporządzenie 
raportu może być wymagane.  

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 10.10.2006 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:  

• <!--[if !supportLists]--> Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Płońsku – postanowienie numer: NS-442-
1/220/2006 z dnia 17.10.2006 roku odstąpił od wymogu 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
w/w przedsięwzięcia, bowiem zadanie wpłynie na poprawę 
warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców, a 
niewielkie oddziaływanie na środowisko nastąpi jedynie w 
fazie budowy sieci wodociągu. 
                                                                 

• <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> Starosta Płoński – 
pismem numer: RŚ 7633-144/06 z dnia 12.10.2006 roku 
również odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku 
sporządzenia raportu ponieważ w trakcie realizacji 
inwestycji ingerencja w środowisko będzie nieznaczna, nie 
nastąpi zakłócenie stosunków wodnych oraz naruszenie 
struktury geologicznej terenu. Ponadto w trakcie 



eksploatacji nie będzie występować emisja substancji lub 
energii do środowiska w stopniu znaczącym.  

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/ 9 /06 z dnia 07.11.2006 r.).  

   

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 POŚ przed wydaniem 
przedmiotowej decyzji Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 08.11.2006 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. 50 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/CP-6/04 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:  

• <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> informację o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, sporządzoną zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska,  

• <!--[if !supportLists]--> 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.  

   

                                                                         W ójt Gminy                             
/ - /    mgr inż. Jerzy Szymczak        

   

   

Otrzymują:  

<!--[if !supportLists]--> 1.      <!--[endif]--> Inwestor –   Pan Sławomir Janusz 
Szewiński  

                                 05 – 092 Łomianki  

                                ul. Wiślana 82  

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  

<!--[if !supportLists]--> 5.      <!--[endif]--> a/a  

 


