
Naruszewo, dn. 06.04.2011r. 
 
 
 
RSG.6220.1.4.2011 
 
 

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. 66 i art. 88 ustawy z dnia                      
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zwanej dalej „Uooś”, art. 24 ust. 3 ustawy z dnia16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a takŜe § 3 ust. 
1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
zwanego dalej rozporządzeniem, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) po zasięgnięciu opinii:  
� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych 

I w Ciechanowie zawartej  w Postanowieniu znak WOOŚ-II.4240.375.2011.IA z dnia             
17 marca 2011r. (wpłynęło do Urzędu dnia 21 marca 2011r.), 

� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w piśmie znak 
ZNS-712-040/11 z dnia 25 marca 2011r. (wpłynęło do Urzędu dnia 30 marca 2011r.),  

i przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
złoŜonego wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złoŜonego przez 
Pana  Dariusza Pawła Głuskowskiego „DAR-TRANS”, Srebrna 24, 09-162 Nacpolsk 
  

p o s t a n a w i a m  
 

1. nałoŜyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji warsztatu 
samochodowego, na działce o nr ewid. 88 w m. Srebrna gmina Naruszewo;  
 

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie 
przewidzianym w art. 66 Uooś ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na 
warunki przyrodnicze Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

UZASADNIENIE 
 

Inwestor Pan Dariusz Paweł Głuskowski „DAR-TRANS”, Srebrna 24, 09-162 
Nacpolsk w dniu 18 lutego 2011 roku uzupełniony w dniu 22 lutego br. złoŜył wniosek                   
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na budowie i eksploatacji warsztatu samochodowego na działce nr 88 w 
miejscowości Srebrna gmina Naruszewo. Do wniosku inwestor dołączył dokumenty zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.  
 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 cytowanego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów 
przedmiotowa inwestycja naleŜy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  
oddziaływać na środowisko. Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 28 lutego 2011 roku 
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Spraw 
Terenowych I w Ciechanowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                       
w Płońsku o udzielenie opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na 
środowisko.    

 



1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w opinii znak ZNS-
712-040/11 z dnia 25 marca 2011 roku stwierdził potrzebę przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w pełnym 
zakresie zgodnym z art. 66 oraz art. 67 „Uooś”. Ponadto zobowiązał do: 
- uwzględnienia w raporcie oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia 
oraz moŜliwość wystąpienia konfliktów społecznych;  
- sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód gruntowych przez substancje 
ropopochodne wyciekające z remontowanych pojazdów;  
- obliczeniowe wielkości poszczególnych emisji charakterystycznych dla 
warsztatów samochodowych oraz opisać sposób ochrony przed ich 
oddziaływaniem. Mapa oddziaływania powinna wskazywać odległości do 
najbliŜszych zabudowań  mieszkalnych na kaŜdym z kierunków. 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw 
Terenowych I w Ciechanowie w postanowieniu znak WOOŚ-
II.4240.375.2011.IA z dnia 17 marca 2011r wyraził opinię, iŜ dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko; raport powinien być zgodny z art. 66 „Uooś” ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na warunki przyrodnicze 
Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

 
Biorąc pod uwagę powyŜsze stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63             
ust. 1 „Uooś”, w szczególności ze względu na: 

� Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu obsługi        
i napraw ciągników siodłowych na działce 88 w m. Srebrna gm. Naruszewo. Warsztat 
posiadał będzie trzy stanowiska obsługi ciągników siodłowych. Realizacja inwestycji 
obejmowała będzie budowę budynku parterowego wolnostojącego o konstrukcji 
słupkowo-ryglowej o rozpiętości 18m w obudowie lekkiej, ściany i dach z płyt 
warstwowych. Budynek będzie posiadał: powierzchnię zabudowy - 557 m2, 
powierzchnię uŜytkową – 518 m2, kubaturę – 3780 m3, wysokość – 5,60 m (okap), 
dach dwuspadowy o spadku i=24,4%. W zakładzie będzie prowadzona obsługa 
i naprawa ciągników siodłowych w zakresie: naprawy silników, elementów 
zawieszenia, układów hydraulicznych i elektrycznych, układów jezdnych oraz 
czynności konserwacyjne takie jak wymiana oleju, płynów chłodniczych                                
i hamulcowych, prace związane z wymianą ogumienia. Nie przewiduje się 
prowadzenia prac blacharskich i związanego z tym lakierowania czy spawania.                   
W mającym powstać warsztacie planuje się przyjmować do obsługi ok. 20 ciągników 
miesięcznie. Ilość ta będzie ulegać okresowym zmianom w zaleŜności od 
zapotrzebowania klientów. Nie przewiduje się pracy zakładu w nocy. Wszystkie prace, 
jak i działanie urządzeń przewidziane są wyłącznie w porze dnia. Docelowo                   
w warsztacie zatrudnionych będzie dwóch pracowników. Nie przewiduje się powstania 
zaplecza socjalnego dla zatrudnionych pracowników – zostaną im udostępnione 
istniejące na terenie zakładu pomieszczenia socjalne. Działka, na której planowana jest 
realizacja przedsięwzięcia posiada powierzchnię 8,4 ha. Teren objęty inwestycją nie 
jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
NajbliŜsze otoczenie działki, to obecnie tereny niezagospodarowane połoŜone                   
w pobliŜu zabudowań firmy: Dariusz Paweł Głuskowski „DAR-TRANS”. NajbliŜej 
połoŜone zabudowania gospodarskie i mieszkaniowe znajdują ok. 150 m od 
planowanej inwestycji. 
 

� Brak jednoznacznego określenia w dokumentacji ewentualnego wystąpienia 
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
 



� Z pracą warsztatu nie wiąŜe się zapotrzebowanie wody do celów technologicznych, 
przemysłowych a takŜe bytowych, pracownicy korzystać będą z istniejących 
pomieszczeń socjalnych zakładu inwestora.  
 
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:  
- olej opałowy  3,5 m3/rok 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

       - energia elektryczna: 10 kWh/miesiąc 
  
� Podczas pracy serwisu ciągników siodłowych nie przewiduje się wytwarzania ścieków 

technologicznych. Wody opadowe z dachu budynku warsztatu, nawierzchni 
betonowych i terenów zielonych nie będą ujmowane w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacji; będą spływać po powierzchni działki zakładu i wsiąkać do gruntu. 
Wszystkie powstające w wyniku działalności odpady będą selektywnie gromadzone              
i przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne decyzje                   
i pozwolenia. 
 

� W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat ryzyka 
wystąpienia powaŜnej awarii. 
 

� Ponadto brak jest w Karcie informacji uwzględniających łączne uwarunkowania 
dotyczące usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem moŜliwego zagroŜenia dla  
środowiska, w szczególności przy istniejącym uŜytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 
- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
- obszary wybrzeŜy, obszary górskie lub leśne, 
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników  wód śródlądowych, 
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,  
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 
roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na 
obszarach Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. PoniewaŜ 
nieruchomość na której inwestycja ma być realizowana połoŜona jest w granicach 
Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którym dopuszcza się 
realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 
„Uooś” wykaŜe brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru 
chronionego krajobrazu.  
 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umoŜliwi określenie zasięgu 

przestrzennego oddziaływania inwestycji, pozwoli określić jego wielkość i złoŜoność, jak 
równieŜ czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływań.  

 
Mając powyŜsze na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia. 
 
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 Naruszewo 
        /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska  
 
 
 


