
                                                                                                             Naruszewo, 12.02.2009 r 

 

Nr 7624/9/08/09  

 

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

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy              
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr  25, poz. 150) oraz 
art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zygmunta Mikołajczyka zam. Lisewo, 09-100 
Płońsk w sprawie wydania decyzji 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 przedsięwzięcie obejmuje wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni 
głębinowych o głębokości po 60 m kaŜda m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień 
upraw zielarskich, planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65 w miejscowości 
Troski gmina Naruszewo.  

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: 

Urządzenia umoŜliwiające pobór wód podziemnych, zwane studniami usytuowane będą na 
terenie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne inwestora, na terenie upraw roślinnych , na  
działce  o nr ewid. 65 w m. Troski gmina Naruszewo. Powierzchnia gruntów zajmowana 
przez kaŜde z ujęć wody wraz z planowaną obudową zajmie powierzchnię około 3 m2 .  
Teren, na którym planowana jest inwestycja – wykonanie dwóch otworów wiertniczych nie 
znajduje się na terenie obszaru podlegającego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie znajdują się tam Ŝadne stanowiska archeologiczne, 
ani obiekty zabytkowe.  
Realizacja inwestycji nie pogorszy warunków i nie ograniczy funkcjonowania sąsiednich 
terenów i obiektów.  

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

- nie dotyczy.  
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,                           

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagroŜenie 
wystąpienia powaŜnych awarii: 

Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych, poniewaŜ planowane 
przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagroŜenie wystąpienia 
powaŜnych awarii. 
  5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko                        

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego  oddziaływania na środowisko: 

Nie zachodzi moŜliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 
Realizacja inwestycji  wymaga opracowania dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskania  przez inwestora 
pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód  w Starostwie Powiatowym w Płońsku  
stosownie do przepisów art. 122 – 131   ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku  - Prawo wodne (Dz.U. Nr  115, 
poz. 1229). 



4.  Charakterystykę całego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 do decyzji. 

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

Inwestor Pan Zygmunt Mikołajczyk zam. Lisewo, 09-100 Płońsk zwrócił się do 
organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych 
o głębokości ok. 60 m kaŜda wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich 
planowanych do realizacji na działce nr 65  w miejscowości Troski gmina Naruszewo. 

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 65 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.) urządzenie lub zespoły urządzeń umoŜliwiające pobór wód podziemnych          
o zdolności poboru wody nie niŜszej niŜ 10 m3  naleŜą do przedsięwzięć dla których 
sporządzenie raportu moŜe być wymagane.  

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 9 października 2008 r. zwrócił się do Starosty 
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie 
opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu. WyŜej wymienione organy odstąpiły 
od wymogu  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestycja ma słuŜyć  do 
celów nawodnień upraw zielarskich. Przewidywane wykorzystanie wody w okresie wegetacji 
roślin wyniesie średnio 100 m3/dobę, średnio dla całego roku 30 m3/dobę. Ponadto                    
z przedłoŜonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, iŜ nie będą występowały 
znaczące oddziaływania na grunty sąsiednie, poniewaŜ zasięg leja depresji nie wykroczy poza 
granice działki inwestora, nie nastąpi zatem zakłócenie stosunków wodnych na terenach 
przyległych. Pozostałe oddziaływania na skutek emisji hałasu oraz emisji odpadów na etapie 
realizacji przedsięwzięcia uznano za mało znaczące. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego 
oddziaływania na środowisko oraz uzyskane opinie Wójt Gminy Naruszewo odstąpił od 
wymogu sporządzenia raportu (Postanowienie Nr 7624/9/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. 

Następnie Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 11 grudnia .2008 r  zwrócił się 
ponownie do Starosty Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego               
w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie 
pozytywnie.  

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

Wobec powyŜszego postanowiono jak w sentencji. 
Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                      Załącznik Nr 1do decyzji  
                                                                                      Wójta Gminy Naruszewo 

Nr 7624/9/08/09 z dnia 12.02.2009 r. 
 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia:  

urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych, kaŜda o głębokości ok. 60 m wraz                 
z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanych do realizacji na 
działce nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo.  

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni 
głębinowych, kaŜda o głębokości ok. 60 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw 
zielarskich. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce nr ewid. 65 w miejscowości 
Troski gmina Naruszewo. Powierzchnia nieruchomości zajmowana przez kaŜde z ujęć przez 
wylot i głowicę studzienną kaŜdej z nich wynosić będzie około 3 m2 .  

 W kaŜdym otworze wiertniczym (studziennym) zostanie zainstalowana pompa 
głębinowa produkcji Hydrovacum o wydajności rzeczywistej 30m3/h i wysokości 
podnoszenia do 50 m, o mocy 12 kW. W celu zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed 
przedostawaniem się wzdłuŜ konstrukcji studni ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni 
terenu do warstwy wodonośnej wylot studni (kolumny filtrowej fi 240/220 mm) będzie 
zacementowały korkiem cementowym. Rura nadfiltrowa będzie zabezpieczona szczelną 
głowicą stalową z deklem zamykającym. Na deklu zostanie zawieszona pompa głębinowa.  
 

Głowica  i wylot rury będą znajdowały się w betonowej obudowie o głębokości 1,5 m 
i średnicy 1,2 m przykrytej włazem. Nawodnienie upraw realizowane będzie za pomocą 
przewoźnej deszczowni szpulowej. 

     
Z uwagi na charakter inwestycji - ujęcie słuŜyć będzie nawodnieniom rolniczym oraz 

pielęgnacji upraw, nie wystąpią ścieki socjalno-bytowe, technologiczne, ani teŜ opadowe. Nie 
wystąpi teŜ emisja hałasu do środowiska. Planowane przedsięwzięcie (wykonanie dwóch 
studni głębinowych) nie spowoduje więc  wprowadzenia substancji do środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 


