Naruszewo, dn. 11.12.2008r.

Nr 7624/ 9 /08

POSTANOWIENIE

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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) po
zasięgnięciu opinii:
 Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-165/08 z dnia 27.10.2008 roku,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w Postanowieniu
nr ZNS-712- 218/08 z dnia 21 października 2008 roku
w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych o głębokości 60
m wraz z obudową i wydajności 30 m3/dobę dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich,
planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo
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
postanowił
nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu wyŜej wymienionego
przedsięwzięcia na środowisko
Uzasadnienie
Planowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu urządzeń wodnych – dwóch studni
głębinowych o głębokości po 60 m wraz z obudową i wydajności 30 m3/dobę kaŜda dla potrzeb
nawodnień upraw zielarskich planowane jest do realizacji na działce nr ewid. 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 ze zmianami)
planowana inwestycja naleŜy do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu moŜe być
wymagane.
Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 9 października 2008 roku zwrócił się do Starosty
Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie opinii co
do potrzeby sporządzenia raportu dla w/wym. przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu:
1. Starosta Płoński Postanowieniem Nr RŚ 7633-165/08 z dnia 27 października 2008
roku wyraził opinię, iŜ z uwagi na rodzaj i wielkość przewidywanej emisji substancji
lub energii do środowiska oraz zasięg leja depresyjnego nałoŜenie na inwestora
obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia w w/wym.
lokalizacji jest nieuzasadnione. Uwzględniając skalę, rodzaj i charakter
przedsięwzięcia oraz dane zawarte w informacji dot. przedsięwzięcia stwierdzono, Ŝe
w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi znaczna ingerencja w grunt, wobec czego
inwestor zobowiązany jest do przedłoŜenia i zatwierdzenia dokumentacji
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hydrogeologicznej przez organ ochrony środowiska Starostwa Powiatowego
w Płońsku, który ustali szczegółowe warunki techniczne wykonania i uŜytkowania
otworu. Ponadto stwierdzono, Ŝe eksploatacja ujęcia przy wydajności 30 m3/h nie
będzie oddziaływać znacząco na grunty sąsiednie, nie nastąpi zatem istotne zakłócenie
stosunków wodnych, poniewaŜ zasięg leja depresji nie wykracza poza granice działki
inwestora. Ponadto w zasięgu oddziaływania nie występują inne ujęcia wody
podziemnej, nie zachodzi zatem wzajemne oddziaływanie pomiędzy lejami
depresyjnymi. Pozostałe oddziaływania na skutek emisji hałasu oraz emisji odpadów
na etapie realizacji przedsięwzięcia uznano za mało znaczące.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku Postanowieniem NS-712218/08 z dnia 21 października 2008 roku biorąc pod uwagę charakterystykę
przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko odstąpił od
wymogu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z uwagi na fakt, Ŝe
inwestycja posłuŜy do nawodnień upraw zielarskich w ramach gospodarstwa rolnego,
a średnica leje depresyjnego wyniesie około 20 m – nie wykroczy więc poza granice
działki inwestora, co pozwala na odstępstwo od sporządzenia raportu.
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
Otrzymują:
1. Inwestor
2. Sołtys wsi Troski
3. Strony biorące udział w postępowaniu
4. a/a
Zamieszczono:
1 x Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m
1 x Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
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