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Nr 7624/ 1 /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), art. 48            
ust. 1, w związku z art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz na podstawie 
Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych      
z dnia 3 czerwca 2008 roku, znak: MRR/H/16/2/06/08 zatwierdzonych przez P. ElŜbietę 
Bieńkowską – Minister Rozwoju Regionalnego,  po zasięgnięciu opinii:  
� Starosty Płońskiego zawartej w Postanowieniu nr RŚ 7633-31/08 z dnia 12 marca 2008r.,  
� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w Postanowieniu                 

nr ZNS-712-037/08 z dnia 7 marca 2008r.,  
w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka-Strzembowo-Kębłowice długości 
9084,59 m na terenie obrębów geodezyjnych: RąbieŜ, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice 
w gminie Naruszewo i na terenie obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad 
Wisłą.  
 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 
nałoŜyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu wyŜej wymienionego 

przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie 
 

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

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie ciągu drogowego Drochówka-
Strzembowo-Kębłowice długości 9084,59 m realizowane będzie na terenie obrębów 
geodezyjnych: RąbieŜ, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i na 
terenie obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą.  
 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) przedmiotowa inwestycja naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu moŜe być 
wymagany. 
 Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 29 lutego 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 7633-31/08 z dnia 12 marca 2008 roku 
wyraził opinię, iŜ dla przedmiotowego przedsięwzięcia nałoŜenie na inwestora 
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
jest nieuzasadnione. Uwzględniając skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz 



dane zawarte w informacji o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, 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. Pozostałe oddziaływania wynikające                
z emisji odpadów i wód opadowych z uwagi na małe natęŜenie ruchu uznano za 
mało znaczące.  
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. Ocenia się, iŜ po zrealizowaniu inwestycji standard 
jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza oraz klimatu akustycznego 
zostanie zachowany, nie powinno równieŜ nastąpić przekroczenie wartości 
odniesienia z uwzględnieniem częstości przekroczeń. Ponadto ilość 
zanieczyszczeń w wodach opadowych w zakresie zawiesin ogólnych i substancji 
ropopochodnych nie będzie przekraczać wartości granicznych. 

 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku  Postanowieniem 

ZNS-712-037/08 z dnia 7 marca 2008 roku odstąpił od wymogu sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko biorąc pod uwagę charakterystykę 
przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko.  

 
Jednak w związku z planowanym finansowaniem przedsięwzięcia ze środków 

pochodzących z budŜetu Wspólnoty Europejskiej (WE) i uprawnieniami 
kontrolnymi Komisji Europejskiej (KE) w zakresie realizacji projektów naleŜy 
zapewnić przeprowadzenie postępowania OOŚ uwzględniając zasadę pierwszeństwa 
wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnej wykładni przepisów prawa krajowego. 
W szczególności naleŜy zapewnić, Ŝeby zostały uwzględnione wszystkie elementy 
OOŚ wymagane przez dyrektywę OOŚ, dyrektywę Siedliskową i dyrektywę Ptasią, 
zgodnie z wykładnia ustaloną przez właściwe orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.  
 Z uwagi na  niezgodność prawa polskiego z przepisami dyrektywy OOŚ Wójt 
Gminy kierował się zaleceniami zawartymi w Wytycznych w zakresie postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 
cytowanych na wstępie. Jednym z zaleceń zawartych w w/wym. wytycznych jest 
następujący zapis: „w odniesieniu do planowanych inwestycji polegających na 
przebudowie drogi zaleca się wykonywanie raportu OOŚ w pełnym zakresie, a więc 
takŜe z analizą wariantów lokalizacyjnych”. – str. 12m Wytycznych... 
 Kolejny zapis zawarty w wytycznych wskazujący na konieczność opracowania 
raportu dla planowanego przedsięwzięcia informuje, Ŝe chociaŜ polskie postępowanie 
administracyjne jakim jest postępowanie OOŚ obejmuje równieŜ procedurę 
screeningu (rozumianą jako kwalifikacja pozytywna bądź negatywna do sporządzenia 
raportu OOŚ), naleŜy jednak pamiętać, Ŝe w rozumieniu dyrektywy OOŚ ocena 
oddziaływania na środowisko ma miejsce jedynie wtedy, gdy sporządzany jest raport 
OOŚ, oraz mają miejsce wszystkie kluczowe elementy wynikające z dyrektywy OOŚ 
(informowanie społeczeństwa, konsultacje z właściwymi organami, konsultacje 
społeczne, rozwaŜenie wniosków wynikających z raportu OOŚ i wymienionych  
konsultacji, łącznie z analizą wariantów lokalizacyjnych). 
 W odniesieniu do planowanych inwestycji polegających na przebudowie drogi 
zaleca się wykonywanie raportu OOŚ w pełnym zakresie; zakres raportu, który 
beneficjenci muszą przedstawić organowi został określony w art. 52 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, który transponuje do ustawodawstwa polskiego wymagania 
określone w art. 5 ust. 3 oraz Aneksie IV dyrektywy OOŚ.  

  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 
 

Otrzymuj ą: 
1. Inwestor – Gmina Naruszewo 

  2.  Sołtys sołectwa RąbieŜ - Drochówka 

  3.  Sołtys wsi Strzembowo 

  4.  Sołtys wsi Kębłowice 

      5.  Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą 
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 

      7.  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
8.  Skarb Państwa – Starosta Płoński  

     9.  Agencja Nieruchomości Rolnych 
     Oddział Terenowy w Warszawie 
     Gospodarstwo Skarbu Państwa KRASNE 

    10. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów 
          Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A. w Płocku 
         11. Urząd Gminy Naruszewo stanowisko ds. drogownictwa  
    12. a/a 
 
Zamieszczono: 
1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 
2.  Biuletyn Informacji Publicznej U.Gm. 
     ugnaruszewo@bip.org.pl      

 
Sporządziła: insp. ds. planowania przestrzennego 
Teresa Krawczewska, tel. 0-23 / 663-10-18 


