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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postypowania 

administracyjnego (tekstjednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 

pkt 1 i 2, art. 65 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnieniu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej dalej 

"ustaWq oos"), a takZe § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaCZqCO oddzialywac na 

srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71, zwanego dalej "Rozporzqdzeniem R.M."), po 

zaslygnIyclU opmll: 

~ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zawartej w Postanowieniu 

znak WOOS-II.4240.903.2016.1CH z dnia 29 czerwca 2016 roku (data wplywu do Urzydu 

Gminy 04.07.2016 roku), 

~ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plonsku zawartej w opinii 

sanitamej znak ZNS-712-11 112016 z dnia 27 czerwca 2016 roku (data wplywu do Urzydu 

Gminy 28.06.2016 roku) 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywaoia na srodowisko dla 

przedsi~wzi~cia polegaj~cego na budowie studni wierconej dla potrzeb nawadniaoia 
grunt6w na dzialce 0 Dr ew. 14/4, polo:ionej w obr~bie PGR Wr6blewo (miejscowosc 

Wr6blewo-Osiedle), gmina Naruszewo 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 31 maja 2016 roku Inwestor - Pani Nina Mikolajczyk - Grzelak 

zam. Lisewo 20 C, 09-100 Plonsk wystqpil 0 wydanie decyzj i 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsiywziycia polegajqcego na budowie studni 

wierconej dla potrzeb nawadniania grunt6w na dzialce 0 nr ew. 14/4 polozonej w obrybie 

PGR Wr6blewo (miejscowosc Wr6blewo-Osiedle), gmina Naruszewo. 

Do wniosku 0 wydanie decyzji zostala zalqczona karta informacyjna przedsiywziycia, 

poswiadczona kopia mapy ewidencyjnej obejmujqca teren, na kt6rym bydzie realizowane 

przedsiywziycie oraz wypis z rejestru grunt6w dla dzialki, na kt6rej bydzie realizowane 

przedsiywziycie. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 

przedmiotowej inwestycj i zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 

70 "Rozporzqdzenia R.M.", tj.: "urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajqce pob6r w6d 
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podziemnych lub sztuczne systemy zasilania w6d podziemnych, inne niz wymienione w § 2 

ust. 1 pkt 37, 0 zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 mJ na godziny". 

Dnia 13 czerwca 2016 roku zostalo wszczyte postypowanie administracyjne 

w przedmiotowej sprawie. 0 wszczyciu postypowania zostaly poinformowane strony 

postypowania. Zawiadomienie 0 wszczyciu postypowania wywieszono na tablicy ogloszen 

Urzydu Gminy w Naruszewie, na tablicy ogloszen solectw~ Troski, Wr6blewo, PGR 
Wr6blewo oraz zamieszczono w publicznie dostypnym wykazie danych na stronie Biuletynu 

Informacj i Publicznej U rZydu Gminy w Naruszewie www. ugnaruszewo. bip. org.pl 

Organ wydajqcy decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zobowiqzany jest do 
zasiygniycia opmll w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 

przedsiywziycia na srodowisko wlasciwych organ6w, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku. W 

zwiqzku z powyzszym na podstawie art. 64 ust. I pkt. 1 i 2 "ustawy oos" W6jt Gminy 
Naruszewo pismami z dnia 13 czerwca 2016 roku wystqpil do tych organ6w 0 udzielenie 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na 
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 0 okreslenie zakresu raportu 

o oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Plonsku w wydanej opinii znak 

ZNS-712-1 I 1120 16 z dnia 27 czerwca 2016 roku nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia polegajqcego na "wykonaniu studni 
wierconej 0 glybokosci 45 m dla potrzeb nawadniania grunt6w, na dzialce III 14/4 

w obrybie PGR Wr6blewo w miejscowosci Wr6blewo-Osiedle". 

Planowane przedsiywziycie w mysl § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporzqdzenia j. w. "urzqdzenia 
lub zespoly urzqdzen umotliwiajqce pobar wad podziemnych lub sztuczne systemy zasilania 
wad podziemnych, inne nit wymienione w § 2 us!. 1 pkt. 37, 0 zdolnosci poboru wody nie 
mniejszej nit 10m3 na godzim;" zaliczono do mogqcych potencj alnie znaCZqCO oddzialywae 

na srodowisko, dla kt6rych sporzqdzenie raportu moze bye wymagane. 

Do eksploatacji wody ze studni wykorzystana bydzie pompa glybinowa 0 mocy ok. 

II,S kW. Przewidywane wykorzystanie wody w sezonie wegetacyjnym to maksimum do 400 

mJ/doby przy zasiygu leja depresji okolo 171 m. Zasiyg ten wykroczy poza teren dzialki 

Inwestora. W odleglosci okolo 342 m od planowanej studni nie rna zlokalizowanych innych 

studni wierconych. Studnia bydzie sluzyla do poboru w6d podziemnych w celu 

zabezpieczenia podlewania upraw na terenie gospodarstwa. 

Zalqczona do wniosku informacja 0 planowanym przedsiywziyciu ze wskazaniem, ze 
inwestycja posluzy do nawadniania upraw polowych w ramach gospodarstwa rolnego 

pozwala na odstypstwo od przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 

przedsiywziycia oraz sporzqdzenia raportu. Przedsiywziycie bydzie mialo korzystny wplyw na 

rozw6j gospodarstwa, zwiykszenie i polepszenie jakosci plon6w. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opiniq znak WOOS

II.4240.903.2016.JCH z dnia 29 czerwca 2016 roku wyrazil opiniy, ze dla przedsiywziycia 
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polegaj~cego na budowie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntow na dzialce 0 ill 

ew. 14/4, obryb PGR Wroblewo, w miejscowosci Wroblewo-Osiedle, gmina Naruszewo, nie 

istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko argumentuj~c to 

w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan, 0 ktorych mowa wart. 63 ust.1 "ustawy 

oos" w przedstawiony ponizej sposob: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 


Planowane przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie studni wierconej dla potrzeb 


nawadniania gruntow na dzialce 0 ill ew. 14/4, obryb PGR Wroblewo, w miejscowosci 


Wroblewo-Osiedle, gmina Naruszewo. Aktualnie teren przedmiotowej inwestycji 


wykorzystywany jest pod uprawy rolne. 


Planowane ujycie wod podziemnych skladalo siy bydzie z pojedynczej studni, nawierconej do 


glybokosci ok. 45 m p.p.t. metod~ udarowo-okrytn~. Woda ujmowana bydzie z warstwy 


czwartorzydowych piaskow roznoziamistych. Ww warstwa wodonosna charakteryzuje siy 


zwierciadlem napiytym, wystypuj~cym na glybokosci ok. 16 m p.p.t. Planowany otwor 


studzienny bydzie mial srednicy koncow~ ok. 324 mm. W ramach planowanej inwestycji 


wykonana zostanie takZe obudowa betonowa 0 srednicy krygow ok. I 100 mm i wysokosci ok. 


1000 mm. Wprowadzona od powierzchni rura nadfiltrowa zostanie przykryta plyt~ metalow~, 


z ktorej zostanie wyprowadzona rura pompowa 0 srednicy ok. 90 mm. Nawadnianie gruntow 


prowadzone bydzie za pomoc~ deszczowni samobieznej. 


Planowane ujycie bydzie uzytkowane na potrzeby nawadniania upraw . w okresie 


wegetacyjnym, a planowana wydajnosc ujycia nie przekroczy wielkosci 20 m3/h. 

Teren planowanej inwestycji nie jest objyty miejscowym planem zagospodarowania 


przestrzennego. 


b) powiazan z innymi przedsiewziyciami, w szczegolnosci kumulowania siy oddzialywan 


przedsiywziyc znajdujacych siy na obszarze, na ktory bydzie oddzialywac przedsiywziecie: 


Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz w zasiygu leja depresji (ok. 17l m) oraz w odleglosci 


dwukrotnej wartosci ww. leja depresji przedmiotowego ujycia (ok. 342 m ) brak jest innych 


studni pobieraj~cych wody z tej samej warstwy przedmiotowego ujycia (ok.342 m ) brak jest 


innych studni pobieraj~cych wody z tej samej warstwy wodonosnej . W zwi~ku z powyzszym 


oddzialywanie planowanej inwestycji nie bydzie powodowac powstania oddzialywan 


skumulowanych. 


c) wykorzystania zasobow naturalnych: 


W trakcie realizacji przedsiywziycia wykorzystywane byd~ niezbydne do reaIizacji 


przedsiywziycia surowce i materialy budowlane oraz olej napydowy do pracy maszyn 


budowlanych i pojazdow transportowych. 


Na etapie eksploatacji wykorzystywana bydzie energia elektryczna do pracy pompy oraz 

woda. 
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d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci: 

Na etapie realizacji przedsiywziycia zrodlem emisji substancji do powietrza oraz emisji halasu 

bydy prace realizacyjne oraz ruch pojazdow . Uciqzliwosci te bydq mialy charakter 

ktotkotrwaly i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. 

Na etapie eksploatacji przedsiywziycia zrodlem niewielkiej emisji halasu bydq urzqdzenia 

technologiczne. W ramach minimalizacji negatywnych oddzialywania akustycznych pompa 

umieszczona zostanie wewnqtrz studni. Dodatkowo studnia zabezpieczona zostanie zamykanq 

obudowq. 

Planowane ujycie bydzie uzytkowane na potrzeby nawadniania upraw w okresie 

wegetacyjnym. 

Zgodnie z przedlozonq dokumentacjq sredni godzinowy pobor wod z przedmiotowego ujycia 

bydzie wynosil ok. 20 mJ/h (maksymalnie ok. 400 mJ/d).Wartosc leja depresji przy ww. 

poborze godzinowym wyniesie ok. l71 m. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika , iz przedmiotowe ujycie nie bydzie mialo negatywnego 

wplywu na jednolitq cZysc wod podziernnych 0 numerze 48, w obrybie ktorej bydzie 

zlokalizowane. 

Z zalqczonej dokumentacji wynika, ze w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego 

przedsiywziycia standardy jakosci srodowiska zostanq dotrzymane, a inwestycja nie 

spowoduje uciqzliwosci, ktore moglyby znaczqco negatywnie oddzialywac na jakosc 

srodowiska. 

e) ryzyka wystapienia powaznej awaru, przy uwzglednianiu uzywanych substancji 
i stosowanych technologii: 

Planowana inwestycja nie zalicza Sly do przedsiywziyc mogqcych powodowac ryzyko 
wystqpienia powaZnej awarii. 

2. Usytuowanie przedsiywziycia, z uwzglydnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 

w szczegolnosci przy istniejqcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia siy 
srodowiska i odnawiania siy zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzglydniajqce: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie bydzie zlokalizowana 

na obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach 0 plytkim zaleganiu wod podziernnych. 

Zwierciadlo pierwszego poziomu wodonosnego zlokalizowane jest na glybokosci ok. 16 m 

p.p.t. i rna charakter napiyty. 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywziycie polozone bydzie poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary gorskie lub leSne : 

Przedmiotowe przedsiywziycie polozone bydzie poza obszarami gorskimi i lesnymi. 
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d) obszary objete ochronq, w tym strefy ochronne ujec w6d i obszary ochronne zbiomik6w 

w6d sr6dlqdowych: 


Z karty informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze planowana inwestycja realizowana bydzie 


poza obszarami objytymi ochron~, w tym strefami ochronnymi ujyc w6d i obszarami 


ochronnymi zbiomik6w w6d sr6dl~dowych. W zasiygu leja depresji (ok.171 m) oraz 


w odleglosci dwukrotnej wartosci ww. leja depresji przedmiotowego ujycia (ok.342 m) brak 


jest innych studni pobieraj~cych wody z tej samej warstwy wodonosnej. 


e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu wyst<rpowanie gatunk6w roslin i 


zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj<rtych ochrona, w tym obszary Natura 


2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 


Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bydzie poza granicami obszar6w objytych ochron~ 


na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Oz. U. z 2015 r. poz. 1651, 


ze zm.). 


Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej 


ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH 140054, oddalony 0 ok. 9, 1 km w kierunku p6lnocno


wschodnim od terenu planowanej inwestycji. 


Po zapoznaniu siy z charakterem i skal~ przedmiotowego przedsiywziycia oraz jego 


lokalizacj~, bior~c pod uwagy odleglosc wzglydem najblizszego obszaru naturowego, 


stwierdza siy, ze nie nalezy one do ww. zagrozen i nie jest przedsiywziyciem mog~cym 


w spos6b znacz~cy negatywnie oddzialywac na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 


2000, jak r6wniez na jego integralnosc oraz na sp6jnosc sieci Natura 2000. 


f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 


Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby planowana inwestycja realizowana byla na 


terenach, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 


g) obszary 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika , aby planowana inwestycja byla realizowana na 

obszarach 0 krajobrazie maj~cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) g<rstosc zaludnienia: 

Gystosc zaludnienia na terenie gminy Naruszewo wynosi 40 os.1km2 (wg danych GUS z 2015 
roku). 

i) obszary przylegajqce do jezior: 

W bezposrednim s~siedztwie planowanej inwestycji nie wystypuj~jeziora . 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji planowanego przedsiywziycia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony 

uzdrowiskowej. 
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3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego liczby ludnosci, na kt6r'! 

przedsiewziecie moze oddzialywac: 

Zasiyg przestrzenny oddzialywania planowanego przedsiywziycia ogramczy Sly do 

najblizszego otoczenia miejscajego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeg61ne elementy 

przyrodnicze : 

Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystqpi transgraniczne 

oddzialywanie na srodowisko. 

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigenia istniej,!cej 

infrastruktury technicznej: 

Infonnacje zawarte w przedlozonej dokumentacji pozwalajq stwierdzic brak mozliwosci 

wystqpienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci i zlozonosci.Planowane przedsiywziycie nie 

bydzie znaCZqCO negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 

Infonnacje zwarte w przedlozonej dokumentacji wskazujq na wystqpienie oddzialywan na 

etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiywziycia. Bezposrednie oddzialywania 

bydq mialy jedynie zasiyg lokalny i ograniczq siy do najblizszego terenu realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Odzialywanie powstale na etapie realizacji planowanego przedsiywziycia bydq kr6tkotrwale 

i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia 

nie spowoduje uciqZliwosci, kt6re moglyby negatywnie wplywac na jakosc srodowiska. 

Po zapoznaniu siy z przedlozonymi dokumentami oraz w/w opiniami, biorqc pod 

uwagy uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 "ustawy oos" W6jt Gminy nie stwierdzil 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przez 

Inwestora - Paniq Niny Mikolajczyk - Grzelak przedsiywziycia polegajqcego na budowie 

studni wierconej dla potrzeb nawadniania grunt6w na dzialce 0 nr ew.14/4, obryb PGR 

Wr6blewo, w miejscowosci Wr6blewo-Osiedle, gmina Naruszewo. 

Niniejsze postanowienie jest osta ~~e, i'nie przysluguje na nie zaZalenie. 
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