Naruszewo, dnia 28.05.2008 roku

Nr 7624 / 5 / 08

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Naruszewo na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)
umarza
postępowanie administracyjne dotyczące własnego wniosku o wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie parkingu przy drodze gminnej Nr 300514 Nacpolsk – śukowo Poświętne
o długości 151,38 m w obrębie geodezyjnym śukowo gmina Naruszewo.
Uzasadnienie
W dniu 26 marca 2008 roku na wniosek Wójta Gminy zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie parkingu przy drodze gminnej Nr
300514 Nacpolsk – śukowo Poświętne o długości 151,38 m w obrębie geodezyjnym
śukowo gmina Naruszewo oraz zwrócono się do Starosty Płońskiego i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wyraŜenie stanowiska
(opinii)
w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu dla tego
przedsięwzięcia. Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-46/08 z dnia 11 kwietnia
2008 roku wyraził opinię, iŜ dla przedmiotowego przedsięwzięcia nałoŜenie na inwestora
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest
nieuzasadnione. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 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 ze zmianami) uznał, Ŝe przedmiotowa inwestycja naleŜy do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu moŜe być wymagane.
Uwzględniając skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz dane zawarte w informacji
o planowanym przedsięwzięciu stwierdził, Ŝe po zrealizowaniu inwestycji nie nastąpi
zwiększenie wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu w stopniu
znaczącym, poniewaŜ wielkość emisji uzaleŜniona jest jedynie od natęŜenia i struktury ruchu,
a w/wym parametry pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku Postanowieniem ZNS-712-055/08
z dnia 28 marca 2008 roku odmówił wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu
oraz określenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść zapisu w § 3 ust. 1
pkt 56 w/wym rozporządzenia stanowi, Ŝe: „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, nie
wymienione w § 2 ust.1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających
na budowie, montaŜu remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu
drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieŜki rowerowej,
konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposaŜenia technicznego
dróg” zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie
raportu moŜe być wymagane. Inspektor Sanitarny uznał, Ŝe z racji na charakter i układ
przestrzenny, przedsięwzięcie nie zalicza się do tego typu instalacji.

W myśl art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się jedynie
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyŜszym
postępowanie w tej sprawie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej jest
bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak równieŜ
nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację jako
załącznika do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia wykonania.
Wobec powyŜszego postępowanie stało się bezprzedmiotowe i naleŜało orzec jak we
wstępie.
Pouczenie
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie,
które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6 za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Inwestor
2. Pani sołtys wsi śukowo
3. Strony biorące udział w postępowaniu
4. a/a
Sporządziła: insp. ds. planowania przestrzennego
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663 10 18

Zamieszczono:
1. Biuletyn Informacji Publicznej: ugnaruszewo@bip.org.pl
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy.
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INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami),
Wójt Gminy Naruszewo informuje, Ŝe zamieszczono w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie parkingu przy drodze gminnej Nr 300514
Nacpolsk – śukowo Poświętne o długości 151,38 m w obrębie geodezyjnym
śukowo gmina Naruszewo.

Zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń UG Naruszewo
2. BIP UG Naruszewo: ugnaruszewo@bip.org.pl

