
Naruszewo, dn. 01.10.2010r. 
 
 
 
RSG. 7624-2/6/10 
 
 

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

 
 Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 
1227 ze zmianami) zwanej dalej Uooś, § 2 ust. 1 pkt 39a rozporządzenia Rady Ministrów                 
z dnia 9 listopada 2004 roku 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) zwanego dalej rozporządzeniem, art. 123 ustawy                 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii:  
� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawartej  w Postanowieniu 

znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1432/10 z dnia 24 września 2010 r. (wpłynęło do 
Urzędu dnia 29 września 2010r.), 

� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w piśmie znak 
ZNS-712-093/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. (wpłynęło do Urzędu dnia 30 sierpnia 2010r.),  

i przeanalizowaniu materiałów wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach złoŜonego przez „ART.-MOT” Aneta Gilewska  Naruszewo 15, 09-152 
Naruszewo  

p o s t a n a w i a m  
 

1. nałoŜyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontaŜu pojazdów wycofanych                         
z eksploatacji przewidzianego do realizacji na działce nr 155/2 w obrębie 
geodezyjnym Nowe Naruszewo gmina Naruszewo;  

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie 
przewidzianym w art. 66 Uooś; 

3. określić następujące elementy wymagające szczegółowej analizy w opracowywanym 
raporcie: 

� postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z funkcjonowaniem    
przedsięwzięcia, 

� postępowanie z wodami opadowymi pochodzącymi z powierzchni zanieczyszczonych, 
� moŜliwe oddziaływanie hałasowe na tereny podlegające ochronie akustycznej, 
� moŜliwy wpływ przedsięwzięcia na zmiany stanu jakości powietrza. 

 
Ponadto: 

1. Obliczenia oddziaływań akustycznych naleŜy wykonać zgodnie z metodyką zalecaną 
przez Ministra Środowiska, z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z aktualnymi 
polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz 
przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych 
izofon w porze dnia i nocy (o ile przedsięwzięcie funkcjonować będzie równieŜ nocą). 
Na rysunki naleŜy nanieść i oznaczyć zabudowę podlegającą ochronie akustycznej 
oraz wskazać kierunek północy. Rysunki naleŜy podpisać i  zaopatrzyć w legendę.                
W obliczeniu hałasu naleŜy wziąć pod uwagę zarówno źródła istniejące jak                            
i projektowane. Ponadto do raportu naleŜy dołączyć dane wejściowe przyjęte do 
obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu (z oznaczeniem symboli przyjętych źródeł) oraz 
arkusze obliczeniowe. 



2. Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z metodyką referencyjną określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska                   
z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji                
w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) – w oparciu o aktualne tło substancji określone 
przez właściwy inspektorat ochrony środowiska (naleŜy załączyć stosowne pismo 
WIOŚ), uwzględniając emisje ze wszystkich źródeł emisji zlokalizowanych na terenie 
inwestycyjnym, przedstawić pełny sposób wyznaczenia wielkości emisji, wydruki 
wprowadzenia danych do programu obliczeniowego, wydruki obliczeń stęŜeń w sieci 
receptorów, wydruki końcowe (porównanie wartości obliczonych z wartościami 
odniesienia i tłem) i izolinie stęŜeń analizowanych substancji w powietrzu                             
z zaznaczeniem terenu naleŜącego do inwestora. 

3. Mapa oddziaływania przedsięwzięcia powinna wskazywać odległości do najbliŜszych 
zabudowań mieszkalnych na kaŜdym z kierunków.  

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

 
 

Inwestor „ART.-MOT” Aneta Gilewska  Naruszewo 15, 09-152 Naruszewo w dniu                  
6 lipca 2010 roku złoŜył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontaŜu pojazdów wycofanych          
z eksploatacji w miejscowości Nowe Naruszewo 15, obręb: Nowe Naruszewo, działka nr 
155/2, gmina Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie 
będzie się składać z następujących sektorów: przyjmowanie pojazdów, magazynowanie 
przyjętych pojazdów, usuwanie z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, 
demontaŜ z pojazdów przedmiotów wyposaŜenia i części nadających się do ponownego 
uŜycia, magazynowanie wymontowanych z pojazdów wyposaŜenia i części nadających się do 
ponownego uŜycia, magazynowanie odpadów pochodzących z demontaŜu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 
 Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
roku 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) przedmiotowa inwestycja naleŜy do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 12 lipca 2010 roku zwrócił się do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (uzupełnione dnia 30 lipca 
2010r.) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o udzielenie 
opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Postanowieniem znak ZNS.7171-
1243-1/10.PA na podstawie art. 65 § 1 KPA przekazał sprawę do rozpatrzenia przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku. 
    

 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w opinii znak ZNS-

712-093/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku stwierdził potrzebę przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w pełnym 
zakresie. Ponadto zobowiązał do uwzględnienia w raporcie oddziaływanie 
przedsięwzięcia na tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej sąsiadujące               
z terenem przedsięwzięcia oraz moŜliwości wystąpienia konfliktów 
społecznych; mapa oddziaływania powinna wskazywać odległości do 
najbliŜszych zabudowań  mieszkalnych na kaŜdym z kierunków. 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu 
znak: ROŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1432/10 z dnia 24 września 2010 roku 
wyraził opinię, iŜ dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest 
opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie 
przewidzianym w art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku                   



i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Ponadto wskazał rodzaje oddziaływań oraz 
elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy w przygotowywanym 
raporcie oraz zakres i metodę badań. 

 
PoniewaŜ na terenie planowanego przedsięwzięcia istnieje juŜ warsztat samochodowy 

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, tj. 
przedsięwzięcie zaliczane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia do mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dlatego istotnym będzie opis skutków 
przewidzianych dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia związany z wytwarzaniem odpadów                     
w trakcie demontaŜu pojazdów – szczegółowej analizy w raporcie będzie wymagać 
postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. 
Istotnym będzie rozwiązanie skutecznie zabezpieczające powierzchnię ziemi przed 
substancjami ropopochodnymi powszechnie występującymi w demontowanych pojazdach.  

Z uwagi na znaczne natęŜenie hałasu jaki występował będzie przy zastosowaniu 
maszyn i narzędzi podczas demontaŜu pojazdów – istotna będzie analiza oddziaływań 
przedsięwzięcia na akustykę oraz na powietrze atmosferyczne. 

Przedstawienie w raporcie oddziaływania na środowisko graficznej wersji zagadnień 
ułatwi analizę zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. 

Nadto przedsięwzięcie znajduje się na terenie Naruszewskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego, na terenie którego 
dopuszcza się realizacje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, gdy przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaŜe brak 
znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody tego obszaru. 

 
Mając powyŜsze na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia. 
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje zaŜalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 7-u dni od daty 
otrzymania niniejszego postanowienia. 

 
 

        Wójt  Gminy 
                      / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 


