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Naruszewo, dnia 03 grudnia 2015 roku 
RSG. 6220.6.2015 

 
POSTANOWIENIE 

 
Na podstawie: 
-  art.63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art.68, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zmianami) zwanej dalej „ustawą ooś”,  

-  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst   
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) zwanej dalej k.p.a., 

-  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 
ze zmianami) zwanego dalej „rozporządzeniem RM”,  

    po zasięgnięciu opinii:  
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawartej w Opinii znak 

WOOŚ-II.4240.1496.2015.IA z dnia 17 listopada 2015 roku (wpłynęło do Urzędu dnia                    
19 listopada 2015 roku), 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku zawartej w Opinii znak ZNS-
712-149/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku (wpłynęło do Urzędu dnia 27 listopada 2015 
roku),  

 
p o s t a n a w i a m: 

 
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania 
odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o numerze ew. 290/2  
w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo;  

2. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany 
dalej „raportem ooś), który winien być zgodny z treścią art. 66 „ustawy ooś” ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy w zakresie ochrony przyrody, w zakresie 
gospodarki odpadami, w zakresie ochrony przed hałasem, w zakresie 
oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w zakresie gospodarki wodno - 
ściekowej; 

 oraz na podstawie art. 63 ust. 5 „ustawy ooś” 
3. zawieszam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego planowanego 
przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnym z treścią art. 
66 „ustawy ooś” szczególnej analizie należy poddać następujące elementy: 
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1) W zakresie ochrony przyrody: 
- analizy bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na warunki przyrodnicze                                               

Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
2) w zakresie gospodarki odpadami : 

- szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia oraz prowadzonego procesu odzysku 
wraz z jego kwalifikacją zgodną z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.); 

- należy podać rodzaje, kody (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – (Dz. U. z 2014 r. poz 1923), ilość 
oraz rodzaj odpadów przyjmowanych do zakładu i przetwarzanych na terenie 
planowanej inwestycji oraz rodzaje odpadów powstających w związku  z eksploatacją 
przedsięwzięcia : 

- należy podać sposób i miejsce magazynowania oraz zagospodarowania 
poszczególnych rodzajów odpadów powstających na etapie realizacji , eksploatacji  
i likwidacji przedsięwzięcia.  

3) w zakresie ochrony przed hasłem – należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska 
zgodnie z metodyką  zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem 
instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem 
obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi 
poszczególnych izofon w porze dnia i nocy i wskazującej tereny chronione akustycznie; 

4) w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne – 
należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrze zgodnie  
z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; 
należy przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą 
na jednoznaczne stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć 
wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu 
oraz dane wejściowe przyjęte do obliczeń; 

5) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – „raport ooś” powinien zawierać informacje 
dotyczące przewidywanych ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi, 
przemysłowymi oraz wodami opadowymi, jak również określić wpływ przedmiotowej 
inwestycji na środowisko gruntowo-wodne; 

6) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem   
w związku z otrzymanymi już uwagami i sprzeciwami mieszkańców (w załączeniu kopie 
pism); 

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

Do Urzędu Gminy w Naruszewie wpłynął w dniu 08 października 2015 roku 
(uzupełniony w dniu 16 października 2015 roku) wniosek Inwestora – Mirosław Stefanowicz 
PPHU EKO Strzembowo 101, 09-152 Naruszewo o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do 
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o numerze ew. 290/2 
w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo. 
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Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
80 „rozporządzenia RM”,  tj.: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do 
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów 
niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz 
rekultywacja składowisk odpadów”. 
 

Teren działki o nr ew. 290/2 na której będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Naruszewo. 

 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 „rozporządzenia RM” przedmiotowa inwestycja należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których na 
podstawie art. 59 ust. 1 „ustawy ooś” może być wymagane przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 Na podstawie art. 63 „ustawy ooś” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania 
wyszczególnione w ustawie oraz kierując się opiniami uzyskanymi od Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
W postanowieniu organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 „ustawy ooś” organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Naruszewo. 

Wykonując dyspozycję art. 64 ust. 1 „ustawy ooś” w dniu 02 listopada 2015 roku 
tutejszy Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Płońsku o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby – o wyrażenie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Organy te wyraziły następujące opinie: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii znak WOOŚ-

II.4240.1496.2015.IA z dnia 17 listopada 2015 roku (data wpływu do Urzędu:  
19 listopada 2015 roku) wyraził opinię, że: 
- dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 
- zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny  
z treścią art. 66 „ustawy ooś” ze szczególnym uwzględnieniem elementów w zakresie 
ochrony przyrody, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, 
oddziaływania na powietrze atmosferyczne, gospodarki wodno – ściekowej.  
 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w opinii znak ZNS-712-
149/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku (data wpływu do Urzędu: 27 listopada 2015 roku) nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
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przedsięwzięcia. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przetwarzanie 
odpadów tworzyw sztucznych w dwóch młynach .Z uwagi na zmienną moc przerobową  
w zależności od rodzaju stosowanego surowca zakłada się, że odzyskowi podlegać będzie 
odpad w postaci LD PE-LLD PE folii oraz tasiemki PET . Odzysk odpadów polegać będzie 
na cięciu i rozdrabianiu odpadów z tworzyw sztucznych. Moc przerobowa będzie wynosiła 
ok. 700kg/h dla pierwszego młyna i ok 270 kg/h dla drugiego . Młyny będą eksploatowane 
przez 19h w ciągu doby co daje roczna moc przerobową na poziomie 4700 Mg/r. Tak 
przygotowane do dalszego przerobienia tworzywo sztuczne odbierane będzie przez 
kontrahentów . 
 Przewiduje się zatrudnienie 3 pracowników. Zakład będzie prawować na 3 zmiany 
przez 5 dni. Hala produkcyjna nie będzie ogrzewana. Pomieszczenia socjalne dla 
pracowników  będą ogrzewane grzejnikami elektrycznymi. 
 Załączona do wniosku informacja oraz wyniki obliczeń o planowanym przedsięwzięciu 
oddziaływań nie wkracza poza teren inwestycji. Wielkość emisji zorganizowanej jest 
niewielka i sprowadza się do emisji hałasu, która nie zakłada ponadnormatywnych 
oddziaływań na obszary chronione akustycznie, co pozwala na odstępstwo od 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia oraz sporządzenia 
raportu. 
 
Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał 
dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu. 
Mając na uwadze:  
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem : 
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:  

Planowane przedsięwzięcia polegać będzie na posadowieniu instalacji do przetwarzania 
odpadów tworzyw sztucznych w wydzierżawionym budynku (z przeznaczeniem na 
magazyny lub produkcję), na działce o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina 
Naruszewo. Powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,8273 ha. Na terenie 
przedmiotowej nieruchomości znajdowała się dawna baza Spółdzielni Kółek Rolniczych 
ze stacją paliw płynnych, a później sama stacja paliw oraz skup owoców i warzyw. 
Otoczenie terenu inwestycji stanowią : 
- od strony północnej –tereny nieużytków: 
- od strony południowej i wschodniej – teren rolny z zabudową zagrodową: 
- od strony zachodniej - utwardzona droga gminna, a dalej zespół dworski  

z wyremontowanym budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-181. 
Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliższe obiekty 
mieszkalne (zabudowa zagrodowa) zlokalizowane są w odległości około 650 m od terenu 
planowanej inwestycji. Obecnie teren przedmiotowej nieruchomości zabudowany jest 
następującymi obiektami : 
- budynkiem o powierzchni około 450m2, w którym znajdują się pomieszczenia 

biurowe, zaplecze socjalne,  pomieszczenia gospodarcze, produkcyjne i magazynowe; 
- budynkiem o powierzchni około 300m2, w którym wydzielone jest jedno 

pomieszczenie (hala); 
- budynkiem gospodarczym o powierzchni około 20 m2; 
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- wiatą zadaszoną o powierzchni około 9 m2; 
- szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, przeznaczonym do gromadzenia ścieków 

socjalno-bytowych. 
Ponadto, na terenie przedmiotowej działki, znajduje się utwardzone miejsce do rozładunku 
odpadów i stanowiska postojowe dla samochodów o łącznej powierzchni około 953m2. 
Działka uzbrojona jest w przyłącze energetyczne i wodociągowe, a terem zakładu ogrodzony 
jest w części panelami betonowymi, a w części metalową siatką. 
Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że 
inwestor przewiduje przetwarzanie następujących rodzajów i ilości odpadów: 

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych-2200 Mg/rok; 
- 16 01 19 tworzywa sztuczne – 600 Mg/rok; 
- 17 02 03 tworzywa sztuczne – 300 Mg/rok; 
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma – 1000 Mg/rok; 
- 20 01 39 tworzywa sztuczne – 300 Mg/rok; 
- 07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych – 300 Mg/rok. 

Przedmiotowa działalność polegać będzie na odzysku odpadów z tworzyw sztucznych metodą 
R3. Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, ze moc przerobowa 
(znamionowa) młynów wynosić będzie odpowiednio: pierwszego młyna – do 1200 kg/h  
i drugiego młyna- 300 kg/h i 250 kg/h. 
Przewiduje się pracę zakładu na 3 zmiany przez 5 dni w tygodniu ( z wyłączeniem świąt) przy 
zatrudnieniu około 3 osób . 
Wjazd/wyjazd na teren nieruchomości wyznaczony jest z drogi gminnej. 
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:  
Z przedłożonej dokumentacji nie można jednoznacznie określić lub wykluczyć występowania 
oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi inwestycjami  
w rejonie .Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi 
określenie wielkości tych oddziaływań. 
c) wykorzystywanie zasobów naturalnych:  
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na potrzeby 
funkcjonowania inwestycji występowało będzie zapotrzebowania  na wodę i energię 
elektryczną . 
d) emisji i występowania innych uciążliwości: 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się będzie głównie 
z emisją hałasu oraz emisją substancji pyłowych i gazowych do powietrza pochodzącą  
z transportu materiałów i instalacji. Źródłami emitującymi hałas i zanieczyszczenia będzie 
praca instalacji do przetwarzania odpadów, jak również samochody przywożące odpady do  
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i z terenu przedmiotowej inwestycji .Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 
jest konieczne przed wszystkim z uwagi na położenie inwestycji w Naruszewskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
umożliwi określenie wielkości oddziaływania na ww. obszar .Przeprowadzenie oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkości  
i zasięg jego oddziaływania a także umożliwi określenie rodzaju zabezpieczeń 
minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko . 
e) ryzyka wystąpienie poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  
i stosowanych technologii: 
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat ryzyka wystąpienia 
poważniej awarii. 
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja zostanie zlokalizowana poza obszarami 
wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych . 
b) obszary wybrzeży: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. 
c) obszary górskie lub leśne: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.  
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych: 
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja zostanie zlokalizowana poza obszarami 
objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników 
wód śródlądowych. 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  
i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszar sieci 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 
Obszar inwestycji położony jest na terenie Naruszewskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 20 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Naruszewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 2452 ze zm.). 
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Naruszewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne są poddane szczególnej ochronie 
 w ramach sieci obszarów chronionych wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie 
ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków . 
Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o chronię przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1651) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizacje przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3  ust. 1 pkt 8 „ustawy ooś” wykazała brak 
znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu . 
Najbliżej położony obszar natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk, Kampinoska 
Dolina Wisły PLH140029 znajduje się w odległości około 9,5 km w kierunku południowo-
wschodnim od planowanej inwestycji, natomiast obszar Natura 2000, obszar specjalnej 
ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, położony jest w odległości około 9,8 
km w kierunku południowym od planowanej inwestycji. 
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się , iż przedmiotowa inwestycja może potencjalnie 
negatywnie wpływać na Naruszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. W konsekwencji za 
niezbędne uznaje się przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko przyrodnicze. 
f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały  przekroczone: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wykaże, czy zostaną zachowane 
standardy jakości środowiska. 
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:  
Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że w sąsiedztwie 
przedmiotowej inwestycji (za drogą ) znajduje się Park podworski z 2-ej połowy XIX w. wraz  
z budynkiem dworu z około 1870 r., obecnie wyremontowanym. Zespół Parku dworskiego 
wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-181. 
h) gęstość zaludnienia: 
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Naruszewo wynosi około 40 os./km2 (wg danych GUS  
z 2015 r.). 
i).obszary przylegające do jezior:  
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
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W rejonie realizacji i przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej.  
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z: 
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi określenie 
zasięgu przestrzennego odziaływania inwestycji. 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze:  
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko. 
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 
infrastruktury technicznej: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić 
wielkość i złożoność oddziaływania inwestycji. 
d) prawdopodobieństwo odziaływania: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić skalę 
oddziaływań związanych z eksploatacją przedsięwzięcia. 
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalności oddziaływania: 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić czas 
trwania, częstotliwości i odwracalność oddziaływania inwestycji. 
3. Opinie:  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Regionalnego      
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie,  
w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu, 
postanawiam jak w sentencji. 

P o u c z e n i e 
 Na niniejsze postanowienie w części dotyczącej punktów 1 i 2 sentencji, służy 

stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 7-u dni od daty otrzymania niniejszego 
postanowienia. 

Na niniejsze postanowienie w części dotyczącej punktu 3 sentencji, nie służy 
zażalenie. Zgodnie z art. 142 k.p.a. strony mogą je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji. 
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Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 „ustawy ooś” dane o niniejszym postanowieniu 
podlegają zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie. 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 „ustawy ooś” raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 
 
       Z up. Wójta Gminy Naruszewo 
      Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego 


