
Naruszewo, dnia 30.05.2008 r 

 

Nr 7624/6/08  

D  E  C   Y  Z  J  A  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1, art. 56 ust. 2 oraz art. 56a 
ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U.             
z 2008r. Nr  25, poz. 150 ze zmianami), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz § 3 ust 1 pkt 72a 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 własnego wniosku           
w sprawie zmiany decyzji Nr 7624/5/07 z dnia 12 lipca 2007 roku o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

o k r e ś  l  a  m 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  
Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków składającej się z osadnika wstępnego trójkomorowego, złoŜa 
biologicznego I-go stopnia i  komory przepływu ścieków na działce nr 8/5 wraz z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 
3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22. Dla w/wym. przedsięwzięcia została wydana w dniu 
12 lipca 2007 roku decyzja Nr 7624/5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie z 
uwagi na zmianę trasy odprowadzającej oczyszczone ścieki z oczyszczalni na działce nr 8/5 
do rowu melioracyjnego na działce nr 1/39 po działkach o numerach ewid.: 8/6, 7/3, 3/38, 
3/37, 3/10, 2/3 i 1/39 (pierwotnie zakładano odprowadzenie ścieków do istniejącego                      
w sąsiedztwie planowanej budowy oczyszczalni - rowu melioracyjnego) oraz potrzebę 
wykonania jeszcze jednego przyłącza kanalizacji sanitarnej odbierającej nieczystości płynne                  
z dawnego dworu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3/39 zachodzi konieczność 
uzyskania decyzji zmieniającej uzyskane wcześniej środowiskowe uwarunkowania dla 
planowanego przedsięwzięcia decyzją numer 7624/5/07 z dnia 12 lipca 2007 roku.  
   2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich: 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji: 
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Wróblewo - 
Osiedle gmina Naruszewo. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych 
zbiorowisk roślinnych, takŜe siedlisk ptaków i zwierząt. Trasy projektowanych sieci 
poprowadzono wzdłuŜ istniejących ciągów komunikacyjnych oraz na działkach 
prywatnych. 
Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji: 
Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed 
realizacji inwestycji. Jedynie trwałe zajęcie terenu i zmiana jego zagospodarowania 
dotyczyć będzie planowanej oczyszczalni ścieków. NaleŜy dąŜyć do wkomponowania 
wystających ponad powierzchnię ziemi elementów oczyszczalni w otaczający krajobraz 
(obsianie trawą części nieutwardzonych działki, zastosowanie krzewów wzdłuŜ 
ogrodzeń). 

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



Planowane przedsięwzięcie musi uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko,               
a przede wszystkim :  

�  ograniczyć poziom hałasu poprzez prowadzenia wszelkich robót w porze dziennej, 
�  prace budowlane prowadzić w taki sposób, by nie spowodować zanieczyszczenia 

gruntu i wód gruntowych, 
� lokalizacja planowanej inwestycji nie powinna kolidować z istniejącym 

drzewostanem, a w przypadku konieczności wycinki drzew formalności z nią 
związane naleŜy załatwić zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

� prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi podczas realizacji 
inwestycji, 

� roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami, zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, w sposób nie zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu ludzi, 

� stosować materiały i wyroby posiadające atesty i certyfikaty, 
� teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

Realizacja inwestycji  wymaga uzyskania pozwolenia na budowę  w Starostwie Powiatowym w Płońsku 
po opracowaniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 roku  - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006 roku  Nr  156, poz. 1118  ze zmianami) 
   4.    Charakterystykę całego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 do decyzji. 

 

U z a s a d n i e n i e 
 
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, 
złoŜe biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce 8/5 wraz z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11,   3/12, 
3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 oraz 3/39; budowie przewodu tłocznego 
odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni na działce nr 8/5 do rowu 
melioracyjnego na działce nr 1/39 po działkach o numerach ewid.: 8/6, 7/3, 3/38, 3/37, 3/10, 
2/3 i 1/39 będzie realizowane w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo  gmina Naruszewo.  

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 72a 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.) budowa sieci kanalizacji sanitarnej naleŜy do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu moŜe być wymagane. 
Natomiast budowa biologicznej oczyszczalni ścieków która będzie obsługiwała 150 
równowaŜnych mieszkańców na podstawie przepisu art.51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i ze 
względu na wielkość nie podlega procedurze postępowania w sprawie decyzji środowiskowej. 

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 10.04.2008 r. zwrócił się do Starosty Płońskiego                
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wyraŜenie stanowiska  
(opinii) w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenie jego zakresu. Organy te  
odstąpiły od wymogu  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Całość 
przedsięwzięcia pozwoli na znaczną poprawę warunków sanitarnych mieszkańców oraz 
zmniejszy do minimum negatywne oddziaływanie na środowisko stanu istniejącego. Ponadto 
planowana inwestycjami ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych 
poprzez likwidację nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do 
środowiska.  Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego 
oddziaływania na środowisko oraz uzyskane opinie Wójt Gminy Naruszewo Postanowieniem 
nr 7624/6/08 z dnia 6 maja 2008 roku odstąpił od wymogu sporządzenia raportu.  

Następnie Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 6 maja 2008 r. zwrócił się ponownie do 
Starosty Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku               



o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie 
bez zastrzeŜeń. 

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ustalono co następuje: 

� skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na 
środowisko i jednocześnie zostanie zachowana zasada zrównowaŜonego rozwoju gminy, 

� na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację sieci kanalizacyjnej obszarach nie 
występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, 
jak równieŜ złoŜa surowców, 

� opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko, 

� realizacja inwestycji nie będzie wymagała uŜycia duŜej ilości surowców mineralnych             
i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów 
środowiska, 

� przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, 
a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu 
zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ realizacja planowanej inwestycji, z racji jej charakteru, 
nie pociągnie za sobą zagroŜeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie 
oddziaływania moŜe mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na 
pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. 

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag                    
i wniosków. 

Wobec powyŜszego postanowiono jak w sentencji decyzji. 

P o u c z e n i e 
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąŜe organ wydający decyzję,                

o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 
ust. 9.                         

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio 
przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a.                                                  

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o której mowa w ust. 4, złoŜenie wniosku powinno nastąpić nie później niŜ 
przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b. 

4. Termin, o którym mowa powyŜej moŜe ulec wydłuŜeniu o dwa lata, jeŜeli realizacja 
planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji                          
o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c. 

Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   
w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia.  

 

 

Załączniki: 

1. Kopia postanowienia Starosty Płońskiego 
    z dnia 12.05.2008r.  znak: RŚ.7633-90/08  
2. Kopia postanowienia Państwowego Powiatowego 
    Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 20.05.2008r.  
    znak: ZNS – 710-090/115/2008 
 



 

Otrzymuj ą: 

1. Inwestor – Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A,  09 – 152 Naruszewo 

    2.  Strony biorące udział w postępowaniu 

    3.  a/a 

 
 
Zamieszczono: 

1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 

2.  Biuletyn Informacji Publicznej U.Gm. 

     ugnaruszewo@bip.org.pl      

 
Sporządziła: insp. ds. planowania przestrzennego 
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663 10 18 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 


