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Naruszewo, dnia 16 czerwca 2014 r. 
RSG. 6220.4.2014 
 
 

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. 68, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235) zwanej dalej „ustawą ooś”,  

-  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst   
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zwanej dalej k.p.a., 

-  § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a tiret 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem RM”,  

    po zasięgnięciu opinii:  
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawartej w Postanowieniu znak 

WOOŚ-II.4240.559.2014.IA z dnia 19 maja 2014 roku (wpłynęło do Urzędu dnia 22 maja 
2014 r.), 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w piśmie znak 
ZNS-712-077/2014 z dnia 29 maja 2014 roku (wpłynęło do Urzędu dnia 9 czerwca 2014r.),  

 
p o s t a n a w i a m: 

 
1. nałoŜyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoŜa 
„Skarboszewo V”, znajdującego się w obrębie działki o numerze ew. 81  
w miejscowości Skarboszewo , gmina Naruszewo;  

2. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
(zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien by ć zgodny z art. 66 „ustawy 
ooś” ze szczególnym uwzględnieniem elementów ochrony przed hałasem, 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, 
wpływu na środowisko wodno – gruntowe;  

oraz na podst. art. 97 § 1 Kpa w związku z art. 63 ust. 5 „ustawy ooś” 

3. zawieszam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                           
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyŜej wymienionego planowanego 
przedsięwzięcia do czasu przedłoŜenia przez Wnioskodawcę raportu                            
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnym z art. 66   

ustawy  ooś szczególnej analizie naleŜy poddać następujące elementy: 
1)  w zakresie ochrony przed hasłem – naleŜy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska                  
zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem   
instrukcji zgodnej  polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym   
oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych   
izofon w porze dnia i nocy oraz wskazującej tereny chronione akustycznie; 
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2)  w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne - 
naleŜy wykonać obliczenia rozprzestrzenienia się substancji w powietrzu zgodnie z metodyką 
Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; naleŜy przedstawić 
czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne 
stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, dołączyć wykaz aktualnego stanu 
jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu oraz dane wejściowe przyjęte 
do obliczeń; 
3)  wpływu na środowisko wodno - gruntowe – naleŜy przedstawić w formie graficznej 
kierunek odpływu wód opadowych znajdujących się na gruncie w wariancie zerowym- 
niepodejmowania przedsięwzięcia i w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska,  
z uwzględnieniem zmian w ukształtowaniu terenu powstałych na skutek realizacji 
przedsięwzięcia oraz w fazie likwidacji (rekultywacji); 
4)   wskazania jednolitej części wód, na które oddziaływać będzie planowane przedsięwzięcie 
oraz odniesienia się do wpływu inwestycji na cele środowiskowe zawarte w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły, ustanowionym uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549); 
5)   analizy moŜliwości kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi 
kopalniami w rejonie; 
6)   analizy moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. 

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

 
Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek 

Sokołowski, ul. Wyszogrodzka 55, 09-100 Płońsk złoŜył w dniu 1 kwietnia 2014 r., 
uzupełniony dnia 9 kwietnia 2014 r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa 
naturalnego ze złoŜa „Skarboszewo V”, znajdującego się w obrębie działki o nr ew. 81  
w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo.  
 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 „rozporządzenia RM” przedmiotowa 
inwestycja naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu moŜe być wymagane. 
 Na podstawie art. 63 „ustawy ooś” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania 
wyszczególnione w ustawie. W postanowieniu organ określa jednocześnie zakres raportu                 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 „ustawy ooś” organem właściwym do wydania decyzji                  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Naruszewo. 
Wykonując dyspozycję art. 64 ust. 1 „ustawy ooś” w dniu 5 maja 2014 roku tutejszy organ 
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw 
Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Płońsku o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o wyraŜenie 
opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak 

WOOŚ-II.4240.559.2014.IA z dnia 19 maja 2014 roku (data wpływu do Urzędu: 22 maja 
2014 roku) wyraził opinię, Ŝe: 
- dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 
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- zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny  
z art. 66 „ustawy ooś” ze szczególnym uwzględnieniem elementów ochrony przed 
hałasem, oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, 
wpływu na środowisko wodno – gruntowe. 
 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w opinii znak ZNS-712-
077/2014 z dnia 29 maja 2014 roku (data wpływu do Urzędu: 9 czerwca 2014 roku) nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia. 

Maj ąc na uwadze:  
1)  Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoŜa 
,,Skarboszewo V’’, znajdującego się w obrębie działki o nr ew. 81 w miejscowości 
Skarboszewo, gmina Naruszewo. Powierzchnia ww. działki wynosi 3, 92 ha, a powierzchnia 
projektowanej eksploatacji nie przekroczy 1,9904 ha. Planowane wydobycie kruszywa nie 
przekroczy 20 tys.m3/ 37, 5 tys. ton rocznie. 
Otoczenie terenu planowanej eksploatacji kruszywa stanowi: 
-  od strony północnej- działka o nr ew. 80 z zabudową mieszkaniową; 
- od strony wschodniej – działka o nr ew. 79, na której w części południowej była/jest 

prowadzona eksploatacja kruszywa, a w części północnej znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa; 

- od strony południowej- działka o nr ew. 83/1 z zabudową mieszkaniową w części zachodniej 
(w odległości około 50 m od granicy działki ew. 81), a na pozostałej części z terenami na 
których była/jest prowadzona eksploatacja kruszywa; 

-  od strony zachodniej – z gruntami rolnymi i dalej zabudową mieszkaniową. 
 
Zgodnie z załączonym wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Naruszewo, zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXIV/168/06 Rady Gminy  
w  Naruszewie z dnia 17 marca 2006 r., część działki o nr ew. 81 połoŜona jest na terenie 
oznaczonym symbolem 3PG- Obszary i Tereny Górnicze, a pozostała część poza ustaleniami 
ww. planu. 
Z informacji zawartych w przedłoŜonej dokumentacji wynika, Ŝe Inwestor prowadzi 
eksploatację ze złoŜa ,,Skarboszewo V” na podstawie koncesji Starosty Płońskiego z dnia  
12 września 2006 r. znak: RŚ.751-14-4/05 na wydobywanie kapaliny. ZłoŜe, w pierwotnych 
jego granicach na przewaŜającej powierzchni zostało przekształcone wcześniejszą 
eksploatacją, a do wydobycia pozostało około 34 % zasobów pierwotnie udokumentowanych, 
głównie w 2 piętrze wydobywczym, tj.: pod poziomem lustra wody. Na obszarze 
przewidzianym do eksploatacji teren jest przekształcony eksploatacją prowadzoną w dawnych 
latach. 
Nadkład stanowi warstwa gleby piaszczystej z kamieniami i gliną piaszczystą. Na rzędnej 
około 127,8 m n.p.m. występuje poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym. 
MiąŜszość złoŜa waha się od 7,0 m do 8,0 m na część przekształconej. Na niewielkich 
fragmentach dotychczas nieeksploatowanych miąŜszość złoŜa dochodzi do 15 m. 
ZłoŜe suche eksploatowane będzie przy uŜyciu ładowarki kołowej o pojemności łyŜki max  
5 m3 lub koparki gąsienicowej, z osprzętem podsiębiernym, natomiast złoŜe zawodnione 
koparką linową na podwoziu gąsiennicowym. 
Kruszywo wydobyte z kopalni ,,Skarboszewo V’’ transportowane jest drogą wewnętrzną po 
poziomie wydobywczo - transportowym załoŜonym około 2,0 – 8,7 m .p.p.t. w kierunku 
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północno - zachodnim, gdzie znajduje się pochylnia transportowa prowadząca na 
powierzchnię terenu. 
ZłoŜe ,,Skarboszewo V” w chwili obecnej jest eksploatowane w części zachodniej, na 
obszarze dotychczasowej koncesji na wydobywanie kopaliny. 
 
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 
Inwestycja polegać będzie na dalszej eksploatacji złoŜa ,,Skarboszewo V” oraz połoŜona jest 
w sąsiedztwie innych złóŜ kopalin, m.in.: „Skarboszewo IV”, ,,Skarboszewo VIII”  
i ,,Skarboszewo VII”. W związku z powyŜszym, naleŜy przeanalizować moŜliwość 
występowania oddziaływań skumulowanych. 
 
c)  wykorzystywania zasobów naturalnych: 
Technologia wydobywania kruszywa nie przewiduje wykorzystania wody, energii 
elektrycznej i innych surowców. 
Planowane wydobycie kruszywa szacowane jest do 20 tys. m3 / 37,5 tys. ton/rok. 
 
d) emisji i występowania innych uciąŜliwości: 
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się 
będzie głownie z emisją hałasu oraz niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzą z pracy sprzętu cięŜkiego i ruchu pojazdów transportujących piasek. 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli 
określić wielkość i zasięg jego oddziaływania, uwzględniając sąsiedztwo zabudowy 
mieszkaniowej jak równieŜ kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na 
obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja, a takŜe zaproponować rodzaj zabezpieczeń 
minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko.  
Ponadto, naleŜy przeanalizować ustalenie pasów ochronnych, których szerokość minimalna 
zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Naruszewo winna wynosić ,,6,00 m od terenów nie naleŜących do uŜytkownika wyrobiska - 
dz. nr 80, 82 i 84/1”. 
 
e) ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii, przy uwzględnieniu uŜywanych substancji  
i stosowanych technologii: 
Planowane przedsięwzięcie nie naleŜy do przedsięwzięć stwarzających zagroŜenie 
wystąpienia powaŜnej awarii. 
 
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem moŜliwego zagroŜenia dla środowiska,  
w szczególności przy istniejącym uŜytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 
uwzględniające:  
 
a ) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji, czy w miejscu realizacji 
inwestycji oraz  w jej pobliŜu występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim 
zaleganiu wód podziemnych. Z informacji zawartych w przedłoŜonej dokumentacji, wynika 
Ŝe poziom wód gruntowych kształtuje się na rzędnej 127,8 m n.p.m. 
 
b) obszary wybrzeŜy: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leŜy poza obszarami wybrzeŜy. 
 
c) obszary górskie lub leśne: 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie leŜy poza obszarami górskimi i leśnymi. 
 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych: 
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu i rejonie realizacji 
inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 
ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  
i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 
Teren pod przedmiotową inwestycję, połoŜony jest poza obszarami objętymi ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, 
ze zm.). NajbliŜej połoŜony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja 
Pachnicowa PLH140054 znajduje się w odległości około 12,5 km w kierunku północno-
wschodnim od planowanej inwestycji. W odległości około 260 m w kierunku południowym 
przebiega granica Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli ocenić, czy standardy jakości 
środowiska zostaną zachowane. 
 
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne , kulturowe lub archeologiczne: 
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji, czy w miejscu i rejonie 
realizacji inwestycji występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne. 
 
h) gęstość zaludnienia: 
Gęstość zaludnienia gminy wiejskiej Naruszewo wynosi 41 os./km2(wg danych GUS z 2013 
roku). 
 
i) obszary przylegające do jezior: 
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliŜszej okolicy nie występują jeziora. 
 
j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
 
3) Rodzaj i skala moŜliwego oddziaływania rozwaŜanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z : 
 
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie moŜe oddziaływać; 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umoŜliwi określenie 
zasięgu przestrzennego oddziaływania inwestycji. 
 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze: 
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko. 
 
c) wielkości i złoŜoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciąŜenia istniejącej 
infrastruktury technicznej: 
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Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie moŜna 
stwierdzić braku moŜliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złoŜoności. 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić 
wielkość i złoŜoność oddziaływania inwestycji. 
 
d) prawdopodobieństwa oddziaływania: 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania związane z emisją hałasu  
i substancji do powietrza, a takŜe oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne. 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wielkości tych 
oddziaływań.  
 
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić czas 
trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania inwestycji. 
 
4) Opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Regionalnego      
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz kierując się stanem współczesnej wiedzy i metodami badań, a takŜe moŜliwościami 
technicznymi i dostępnością danych, postanawiam jak w sentencji. 

 

P o u c z e n i e 
 

Na niniejsze postanowienie w części dotyczącej punktów 1 i 2 sentencji, słuŜy 
stronom zaŜalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 7-u dni od daty otrzymania niniejszego 
postanowienia. 

Na niniejsze postanowienie w części dotyczącej punktu 3 sentencji, nie słuŜy 
zaŜalenie. Zgodnie z art. 142 k.p.a. strony mogą je zaskarŜyć w odwołaniu od decyzji. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 „ustawy ooś” dane o niniejszym postanowieniu 
podlegają zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie. 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 „ustawy ooś” raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych. 
 
       Zastępca Wójta Gminy 

              /-/ mgr Tomasz Konczewski 

 
 


