
Naruszewo, dnia 14.02.2006 r. 

Nr 7624/ 1/ 06 

  

D E C Y Z J A  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia  

   

         Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm),   

w związku z: 

Ø     art. 46 ust 1 oraz art. 48 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm),  

Ø     § 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 uzgodnieniu: 

Ø     ze Starostą Płońskim – postanowienie z dnia 30.01.2006 r. znak:  RŚ 7633-7/06, 

Ø     z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku- postanowienie z dnia 31.01.2006 r. 
znak: NS-442-1/025/2006, 

  

o r z e k a m  

   

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej i 
przyłączy wodociągowych w miejscowościach Nacpolsk i Żukowo Poświętne gmina Naruszewo 
pow. płoński, woj. mazowieckie w sposób następujący: 

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 mechanicznie                       z wykorzystaniem 
sprawnego technicznie sprzętu, aby zminimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu, 

5. w przypadku zaistnienia sytuacji polegającej na kolizji projektowanego wodociągu z siecią drenarską nie 
zaznaczoną i nie zinwentaryzowaną, uszkodzone zbieracze i sączki należy zabezpieczyć na czas robót przed 
zamuleniam, a następnie dokonać ich naprawy w sposób zgodny z projektem, 

6. materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach, odpowiednio 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, 

7. nie wolno uzupełniać paliwa w pobliżu otwartych wód, 

8. zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariat przewoźny, 

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

10. prowadzić monitoring jakości wód pobieranych z urządzeń wodociągowych z zachowaniem zasad 
zawartych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr 203, poz. 1718) . 

  

Charakterystyka całego 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 wraz z przyłączami realizowane będzie 
na terenie gminy Naruszewo  w miejscowościach Nacpolsk i Żukowo Poświętne. 



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 03.01.2006 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. Wyżej wymienione 
organy odstąpiły od wymogu  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestycja wpłynie na 
poprawę warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców, a niewielkie oddziaływanie  na środowisko 
nastąpi jedynie w fazie budowy sieci wodociągu. 

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 7624/1-3/06 z dnia 16.01.2006 r.). 

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.) wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określającej  warunki zabudowy 
dla przedmiotowej inwestycji. 

 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 16.01.2006 r. zwrócił się do Starosty Płońskiego i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły 
przedsięwzięcie pozytywnie. 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

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 załączeniu : 

Ø     Kopia postanowienia Starosty Płońskiego z dnia 30.01.2006r.  znak: RŚ 7633-7/06,  

Ø     Kopia postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 31.01.2006 r. 
znak: NS-442-1/025/2006. 

  

                                                                                           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   

4.   Tablica ogłoszeń Urzędu w/m 

5.   Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: 

      ugnaruszewo@bip.org.pl  

6.   a/a 

 


