
Naruszewo, dn. 06.05.2008r. 
 
 
Nr 7624/ 6 /08 
 
 

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

 
 Na podstawie art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz na 
podstawie art. 48 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 56a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze 
zmianami) po zasięgnięciu opinii:  
� Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-67/08 z dnia 21 kwietnia 2008 

roku, 
� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w Postanowieniu                 

nr ZNS-712-090/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku  
w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie przewodu tłocznego do przesyłania oczyszczonych ścieków                  
z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 do rowu 
melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie odpływu 
oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz budowie przyłącza kanalizacji  
sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu usytuowanego na działce nr 
3/39 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo  
 Wójt Gminy Naruszewo po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji             
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz z zebranymi 
materiałami w przedmiotowej sprawie 
 

p o s t a n o w i ł 
nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu wyŜej wymienionego 

przedsięwzięcia na środowisko 
 

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

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 2006 roku.  
 Na podstawie 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) 
zgodnie z: § 3 ust. 1 pkt 63 „kanały odkryte lub ruroci ągi wodociągowe magistralne do 
przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji 



uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych”  oraz z § 3 ust. 1 pkt 72a „kanały 
zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych” 
zaliczone zostały do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu moŜe być wymagane. 
 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 10 kwietnia 2008 roku zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie 
opinii w przedmiocie sporządzenia raportu dla w/wym. przedsięwzięcia oraz jego zakresu: 
    

1. Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-67/08 z dnia 21 kwietnia 2008 
roku postanowił w odniesieniu do części przedsięwzięcia kwalifikowanego jako 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko – kanalizacji sanitarnej przedstawić 
opinię, iŜ dla przedmiotowego przedsięwzięcia nałoŜenie na inwestora obowiązku 
sporządzenia raportu jest nieuzasadnione. Uwzględniając skalę, rodzaj i charakter 
przedsięwzięcia oraz dane zawarte w informacji o planowanym przedsięwzięciu 
stwierdzono, Ŝe w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia – systemu kanalizacji nie 
będzie występować emisja substancji lub energii do środowiska w stopniu 
znaczącym. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji ingerencja w środowisko 
będzie nieznaczna, poniewaŜ prace budowlane i roboty ziemne będą prowadzone 
na niewielkiej głębokości nie nastąpi zatem zakłócenie stosunków wodnych oraz 
naruszenie struktury geologicznej terenu. Natomiast mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków o przepustowości poniŜej 400 RLM nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku Postanowieniem 

ZNS-712-090/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku odstąpił od wymogu sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko z uwagi na fakt, Ŝe rurociąg tłoczny 
będzie prowadzony w sąsiedztwie pasa drogi i nie będzie bezpośrednio 
oddziaływał na środowisko, natomiast projektowane przyłącze do sieci 
kanalizacji sanitarnej nie podlega procedurze postępowania w sprawie decyzji 
środowiskowej. Całość przedsięwzięcia pozwoli na znaczną poprawę warunków 
sanitarnych mieszkańców oraz zmniejszy do minimum negatywne oddziaływanie 
na środowisko stanu istniejącego, czyli nieszczelnych szamb, „wychodków” oraz 
wylewania nieczystości na teren posesji. 

` 
  Mając powyŜsze na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

 
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 

W załączeniu : 
1. Kopia postanowienia Starosty Płońskiego  
    z dnia 21.04.2008 r. znak: RŚ 7633-67/08  
2. Kopia postanowienia Państwowego Powiatowego  
    Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia   
    22.04.2008 r. znak: ZNS-712-090/08 

 
Otrzymuj ą: 

1. Inwestor – Gmina Naruszewo 
                        Naruszewo 19 A 
                        09-152 Naruszewo 
2.   Strony postępowania 
3.   a/a.                       



 
 
 
Zamieszczono: 

1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 

2.  Biuletyn Informacji Publicznej U.Gm. 

     ugnaruszewo@bip.org.pl      

 
 


