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DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postępowania administracyjnego [tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. )
oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1, art, 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. z, art. 72 ust.
1 pkt. 3, art, 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03
października 2008 roku o udostępnieniu informacji ośrodowisku i lego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 ze zm, zwanej
dalej „ustawą ooś „] oraz 5 3 ust. 1 pkt. 88 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzi ć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71. ), po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora, z dnia 02 maja 2018 roku [data wpiywu oz ma|a
2018 r] wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemow drenarskich na
działkach o nr 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości
Wólka Garwarska, w gminie Glinojeck, po zapoznaniu się z kartą
informacyjna opracowana dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz
po zasięgnięciu opinii RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ciechanowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie,
Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 13 sierpnia 2018 r
(data wpływu 16 sierpnia 2018 r)

stwierdzam,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemow drenarskich na
dzialkach o nr 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w mlEISCDWOŚCi
Wólka Garwarska, w gminie Glinojeck, nie ma konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

uzasadnienie
Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w dniu 02 maja 2018 roku

wpłynął wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów
drenarskich na gruntach oz. w ew. nr dzialek 99,102/1, 103/1, 104,105/1
poinżonycnw miejscowościWólka Garwarska, w gminie Glinojeck.



Do wniosku zostala zalączona karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia
mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, zaświadczenie
BP.6727.95.2018 z dnia 07 maja 2018 r o przeznaczeniu w/opisanych
gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony zostal w
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Miasta
i Gminy Glinojeck.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Glinojeck, przyjętym Uchwałą Nr VlII/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z
dnia 28 czerwca 2007 roku dzialki położone w obrębie Wólka Garwarska
przeznaczone jako teren: 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 , nie objęte
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zawiadomieniem oś. 522042018 z dnia 07 maja 2018 r inwestor, strony
zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów drenarskich na
gruntach oz. w ew. nr dzialek 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 polozonych w
miejscowości Wólka Garwarska, w gminie Glinojeck Zawiadomienie zostalo
wywieszone na tablicach ogloszen Urzędu, przekazano soltysowi
miejscowości Wólka Garwarska w celu podania do publicznej wiadomości
mieszkancom.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art, 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko [ Dz. u. z 2017 r, poz. 1405 ze Zm.
zwanej dalej „ustawą ooś „] nalezy do przedsięwzięć mogących znacząco
odleaiywać na środowisko, wymienione zostalo 5 3 ust. 1 pkt. 88
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie w
sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na Środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 Ze zm. ).
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Biorąc powyższe pod uwage, Organ prowadzący postepowanie
pismcni znak oś. 6220.4.2018 z dnia 07 maja 2018 roku wystapil do:
, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul.
Sienkiewicza3. 00-015 Warszawa;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Sienkiewicz
27 w Ciechanowie;
- Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie, Zarząd Zlewni
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w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11 o wydanie opinii w
przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na
środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego
na budowie systemow drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99,
102/1, 103/1, 104, 105/1 połozonych w miejscowościWólka Garwarska”,
w gminie Glinojeck.
W przypadku stanowiska opowiadającego sie za sporządzeniem raportu
dla tego przedsięwzięcia, nalezy określić jego zakres,
*W dniu 15 maja 2018 roku wpłynęło odwołanie właściciela gruntów
sąsiednich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem woośr
l.4220.401.2018.AWl z dnia 22 maja 2015 roku [ data wplywu 28.05 2018
r) wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dnia uzupelnienia
przedłożonej dokumentacji.
Biorąc powyższe pod uwagę, organ prowadzący postępowanie pismem
Znak OŚ. 622041018 2 dnia 01 czerwca 2018 r. wezwał Inwestora do
uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, ponadto, wezwał inwestora aby
w uzupełnieniu dokumentacji uwzględnione zostały zastrzeżenia wniesione
na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, przez właściciela
gruntów sąsiednich.
- Inwestor, w dniu 07 czerwca 2018 roku dokonał uzupełnienia
przedłożonej dokumentacji;
- Organ prowadzący postępowanie w odpowiedzi na wezwanie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak
OŚ.6220.4.2018
z dnia 08 czerwca 2015 r. przeslal uzupelnienie do Karty informacyjnej na
realizację przedsięwzięcia;
Wynikiem wystąpień do organów jest:
- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
WOUŚ-IAZ20.401.ZOIB.AWI.4 z dnia 25 lipca 2013 r.(data
wp30,07.2018 r.)
mocą której stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
systemow drenarskich na gruntach oz. W ew. nr działek 99, 102/1, 103/1,
104, 105/1 polozonycli w miejscowości Wólka Garwarska, w gminie
Glinojeck nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.
-opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
wCiechanowie ZNS.712.13.43.2018 z dnia 16 maja 2018 r [ data
wpływu 21. 05. 2018 r.] mocą ktorej stwierdził brak obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaiywania na środowisko dla w/w
przedsięwzięcia.



- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZZŚ.1.436.124.2018.MT :
dnia 13 sierpnia 2013 r (data wpływy 16. 08. 2018 r] mocą, które]
wyrazil opinię, ze dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na„
Budowie systemow drenarskich na gruntach oz. w ew. nr działek 99, 102 /1,
103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości wolka Garwarska," w
gminie Glinojeck„ nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie
materialu, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1

ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzacy postępowanie
postanowieniem oś. 522041015 2 dnia 31 sierpnia 2018 roku odstąpił od
obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań
charakteryzujących przedsięwzięcie;
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Glinojeck, przyjętym Uchwala NrVIIl/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z
dnia 28 czerwca 2007 roku dzialki położone W obrębie Wólka Garwarska
przeznaczone jako teren: 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 - nie objęte
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie stanowia zwarty
kompleks o długości średnio 550 m i szerokości średnio 460 m. Dzialkl
stanowia grunty orne , łąki, pastwiska, nieużytki.
PoWierzchnia gruntów przeznaczonych do zdrenowania wynosi - 229099
ha. Przedmiotowe grunty zostaną zdrenowane poprzez systematyczną sieć
rurociągów drenarskich o średniej rozstawie 16 m., skrajne saczki zostaną
wykonane „ pół rozstawy" czyli 5.0 m. od granicy sasiednich dzialek .Wyloty
zbiorcze z poszczególnych działów drenarskich zostaną odprowadzane do
rowu [(W-4, Dla działki ozn.nr ew. 99 i Części dzialki nr ew. 102/1
wschodnią granice stanowi koryto rowu RWr'i.
Rów RW›4 jest ciekiem odprowadzającym wody powierzchniowe i

drenażowe, wykonanym podczas odwadniania tego terenu, w miejscach
ujścia zbieraczy głębokość rowu powinna wyniesc okolo 1.40 m.
z przeprowadzonej analizy wynika, ze przepustowość koryta rowu RWr4
przy roznym napełnieniu, istniejący row z powodzeniem pomieści wody z
calej zlewni..
w ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie renowacja odplywo'w.
w pierwszej kolejności zostanie wykonana konserwacja rowów
odwadniających a następnie zostaną ułożone rurociągi drenarskie.



Odmulenie rowów oraz ich pogiębienie należy wykonać w sposób
gwarantujący możliwość posadowienia wylotów drenarskich oraz
możliwość odpływu wód z górnej części zlewni.
Rurociągi drenarskie w poszczególnych działach zostana wykonane z rur,
ktorych średnice zostaną określone w wyniku kalibrowania t.j. doboru w
stosunku do odwadnianej powierzchni i spadku terenu. w związku z
wystąpieniem na części działek gruntow ilastych, z dużą ilością części
sprawianych będą one wymagały zabezpieczenia poprzez wykonanie
okrycia słomą.
Podczas realizacji robot nie przewiduje się wykorzystania wody, surowców
i energii. Przy wykonaniu przebudowy systemów drenarskich
wykorzystane zostana rurociągi PCV [ ruta strukturalna (& 300mm, rury
gładkie o 160 mm i o 100 mm.] Studnie rewizyjne zostana wykonane z
kręgów betonowych B 1000 mm i 0 800 mm.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją i opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, odprowadzenie nadmiaru wód
gruntowych, z terenu omawianych działek-gruntów ornych, przy
rozstawie drenowania 16 m. i normie odwadniania około 0,60 m p.p.t. nie
spowoduje nadmiernego odpływu wód gruntowych z terenów sąsiednich,
skrajne saczki zostaną wykonane „ pol rozstawy" czyli 5.0 m. od granicy
sąsiednich działek, nie spowoduje nadmiernego przesuszenia tych gleb i nic
doprowadzi do pogorszenia ich właściwości produkcyjnych, Wykonanie
drenowania spowoduje odprowadzenie nadmiaru wody i poprawę
warunków gruntowo-wounych, zmniejszy koszty wykonywanych upraw i

spowoduję zwyżkę plonów.
Z treści opinii Dyrektora Zarządu zlewni w Ciechanowie wynika równiez,
że „projektowana budowa urządzeń drenarskich zostanie
ograniczona do działek należących do inwestora oz. nr ew. 99, 102/1,
103/1, 104, 105/1 bez ingerencji w działki sąsiednie. Skrajne saczki
będą wykonane „pół rozstawy" czyli ok. 8 m od granicy działek
sąsiednich. Sieć nie spowoduje nadmiernego przesuszenia sąsiednich
gleb i nie doprowadzi do pogorszenia ich właściwości produkcyjnych.
Takie ułożenie sieci drenarskiej nie spowoduje nadmiernego
odpływuwód z terenów sąsiednich".

z przediozonej karty informacyjnej wynika, ze eksploatacja inwestycji
nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji substancji do
powmtrza, jak również, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na
środowisko akustyczne w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz nie
będzie generować odpadów. Ze względu na skale, sposób wykonania
drenażu oraz sposób zagospodarowania wód, przedsięwzięcie nie będzie
powodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko
gruntowmwodne.



Zgodnie z art. ez ust. 1 pkt. 1 lit. b lub C wyżej powoiaoej ustawy ooś ,
oraz opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie, inwestor realizując
przedsięwzięcie zobowiązany jest:

1. wykonać zaplecze sanitarne, które zostanie wyposażone w węzeł
sanitarny ze szczelnym zbiornikiem, opróżnianym przez
wyspecjalizowaną firmę do odbioru ścieków. Właściciel firmy winien
posiadać stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i

Gminy Glinojeck,wystawić fakturę za wykonana usługę;
2. gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami prawnymi, a

tcren inwestycji zabezpieczyć przez nielegalnym składowaniem
odpadów i wylewaniem Ścieków:

3. stosować sprawny technicznie sprzęt;
4. tankowanie i serwisowanie maszyn wykonywać poza terenem

wyrobiska w specjalnie przystosowanym do tego celu miejscu, na
utwardzonym i nieprzepnszczalnym podłożu;

5. teren inwestycji wyposażyć w sorbenty do likwidacji wycieków
substancji ropopochodnych; w przypadku ewentualnego wycieku
paliwa, należy niezwlocznie podjać dzialania przeciwdziałające
skażeniu gruntówi wó ,

o. podjąć działania zabezpieczające jezdnię przed zanieczyszczeniom
gruntem znajdującym się na kolach pojazdow wyjezdzajacych z
terenu inwestycji;

7. masy ziemne odspojone podczas wykonywania robót wykorzystać do
zasypania wykopów po ułożeniu rurociągów:

Planowana inwestycja znajduje się Nadwkrzanskiego obszaru
Chronionego Krajobrazu dla którego aktualnym aktem prawnym jest
Rozporządzenie nr 24- Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005
roku w sprawie Nadwkranskiego obszaru Chronionego krajobrazu ( Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 2455 ze zm. ). Ww rozporzadzenie
określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogacych
znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie @ 3 ust. 2, zakaz o którym
mowa w ust. 1 pkt. 2 [ realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko], nie dotyczy przedsięwzięć służących
obsludze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć
bezposrednio zwiazanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.
Ponadto przedmiotowe rozporzadzenie zezwala takze na wykonywanie
prac związanych z utrzymaniem, budową, naprawa i remontem urzadzen
wodnych oraz na dokonywanie zmian stosunków wodnych w celu
zrównoważonego wykorzystania użytków zielonych.
Najhiizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow
DolinyWkryi Miawki PLBHOOOE zlokalizowanyjest ok. 19,8 km.
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w kierunku północnorzachodnim od działek przewidzianych pod
inwestycje. Zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów, działki na
ktorych planowane jest wykonanie inwestycji , melioracji szczegdiowych
aktualnie wykorzystywane są jako użkai rolne , grunty orne kl. IIIb, lVa,
IV!) i v a uzytki zielone ki. lll, v i VI, pastwisko iv klas bonitacyjnych. Teren
przeivldziany pod inwestycję znajduje się puza granicami korytarzy
ekologicznych uraz lasow łęgowych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa
inwestycja dotyczy gruntów intensywnie użytkowanych rolniczo, nie
nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie
dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.
w zwiazku z powyższym, stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitej
części Wód powierzchniowych ]CWP o nazwie: Duplyw spod Śródborza i

kodzie krajowym szoool7268574 i jednolitej części wód podziemnych
]CWPd (› kodzie UE: PLGW200049. Ze względu na lokalizację, charakter ]

skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na
jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji i

eksploatacji.
Po analizie materialów przedłożonych przez inwestora, opinii

Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie, opinii
sanitarnej Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w
Ciechanowie, opinii Państwowego GospodarstwaWodnego, Wody Polskie,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie, Burmistrz Miasta i Gminy
Glinojeck stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia o czym przesądzają uwarunkowania, o
ktorych mowa w art. 53 ust. i wyżej powolanej ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Wymagane opinie:
' Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-
IAZZUAOIJOIBAWIA z dnia 25 lipca 2018 r;
enyrekiora Zarządu zlewni w CiechanowieWA.ZZŚ.1.436.124.2018.MT
z dnia 13 sierpnia 2018 r
~Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
ZNS.712.13.43.2018 z dnia 16 maja 2018 roku do wydania niniejszej
decyzji zostaly przekazane stronom postepowania, podane do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu informacji
publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, tablicy
ogloszeń Urzędu, przekazano soitysowi soiectwa Wólka Garwarska celem
zapoznania z ich treścią mieszkańców sołectw.

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck zawiadomieniem 05'
622042018



I. "/
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z dnia września 2018 r., poinformował Zgodnle z art. 9, art. 10, i art. 73 E 1

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o zakończonym
postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia
zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogly się
zapoznać w terminie 7 dill od dnia otrzymania obwieszczenia, w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck pok. Nr 19 i wypowiedzieć się, co do
zebranych dowodów i materialów oraz zgloszonychzadań.

Zawiadomienie zostalo przekazane Sołtysowi miejscowości Wólka
garwarska w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom,
wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu, zamieszczono w Biuletynie
Info nacjiPublicznej.

dna ze stron postępowania nie zapoznała się ze zgromadzonym
materialem dowodowym w tej sprawie. Nie bylu osób zainteresowanych
zapoznaniem się z aktami sprawy w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art 85 ust. 3 w/powolanej ustawy z dnia 03 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko [tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.], organ prowadzacy
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, obwieszczeniem podał do publicznej wiadomości
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treś a
oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska wWarszawie, Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w
Ciechanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1) Od niniejszej decyzji przysluguje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Glinojeck. w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.
2) Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnegu (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257], w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się z
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydal decyzję. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3] Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku
o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/cyt. oraz zgloszenia,
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o których mowa w ust. la ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie
zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja n
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4],
7. zastrzeżeniem ust. 4 i 411.

4] Złożenie wniosku lub dokonanie zgloszenia może nastąpić w terminie
10 lat od dnia, wktórym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stala się ostateczna, () ile Strona , która Złożyła wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 3, od organu, który wydal decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach , stanowisko, ze realizacja planowanego przedsięwzięcia
przebiega etapowe oraz że aktualne są warunki określone w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, ci którym mowa w
art. 90 ust. 1, jeśli było wydane.
Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowieniu
5] Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplaCie
skarbowej [Dz.U. 22018 r poz. 1044 ), za wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zl,- slownie dwieście pięć zlotych
(część 1 wykaz przedmiotow opiaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz
zwolnienia pkt. 45].
6) Zgodnie z art. 82 ust. a ustawy ooś. charakterystyka przedsięwzięcia
stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:
_

1.Charakte s ka lanowane O rzedsi w7,l cia. Z Up .nnlshj _.W ,. „ „ ę ę „„W W”w”"' 1 dla; ],",
Llnwestor › ”Ww < „, › <.
2 strony postępowaniaf u kt raw
3.a a_l
Do ia m ' i:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony ŚrodOWlska w Warszawie ul. Sienkiewicza
3, 00› 015 Warszawa;
2. Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny W Ciechanowie ul
Sienkiewicza 27,06 — 400 Ciechanów;
3, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w
Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11;
4.50le miejscowości Wólka Garwarska — celem zapoznania ztreśclą
postanowienia mieszkańców selectwawspasóhzwyczajowu przyjęty;
Sprawę prowadzi: Elżbieta Frzybyłowska Nrtel. 023 674 28
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Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 6221141015; zdnia 20 września 2018 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na budowie systemow drenarskich na
dzialkach o nr 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 położonych w miejscowości
Wólka Garwarska,w gminie Glinojeck

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Glinojeck, przyjętym Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w
Glinojecku z dnia 28 czerwca 2007 roku działki polozone w obrębie Wólka
Garwarska przeznaczone jako teren: 99, 102/1, 103/1, 104, 105/1 - nie
objęte miejscowymplanem zagospodarowania przestrzennego.
Dzialki, na ktorych realizowane będzie przedsięwzięcie stanowią zwarty
kompleks (› długości średnio 550 in i szerokości średnio 460 m.
Działki stanowią grunty orne , ląki, pastwiska, nieużytki.
Powmrzchnia gruntów przeznaczonych do zdrennwania wynosi — 22.9099
ha. Przedmiotowe grunty zostaną zdrenowane poprzez systematyczną
siec rurociągów drenarskich o średniej rozstawie 15 m., skrajne saczki
zostana wykonane„ pól rozstawy" czyli 8.0 m. od granicy sąsiednich dzialek
, wyloty zbieraczy z poszczególnych działów drenarskich zostaną
odprowadzone do rowu RW-4. Row RW-4 jest ciekiem odproWadzającyni
wody powierzchniowe i drenażowe, wykonanym podczas odwadniania tego
terenu, w miejscach ujścia zbieraczy głębokość rowu powinna wynieś'
okolo 1.40 m. z przeprowadzonej analizy stwierdza się, że przepustowość
koryta rowu RW-4 przy roznym napełnieniu, istniejący row z powodzeniem
pomieści wody z calej zlewni.
Przedsięwzięcie zostanie wykonane na terenach użytkowanych rolniczo
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, zabudowań
inwentarskich, dróg i rowów odwadniających. Wykonanie przedsięwzięcia
będzie miało korzystny wplyw na ustabilizowanie się zwierciadia wody
gruntowej i przyczyni się do zwiększenia efektywności ekonomicznej i

efektywności technicznej. W pierwszej kolejności wykonana zostanie
konserwacja rowów odwadniających a następnie ułożone zostaną rurociągi
drenarskie. Dopuszcza się wykonawstwo robót zarówno w technologii
mechanicznej jak i ręcznej. Mechanicznie za pomocą koparki
jednonaczyniowej zostanie wykonane odmulenie rowów, ich pogłębienie
do rzędnych gwarantujących mozliwość posadowienia wylotów
drenarskich oraz możliwość odpływu wód z górnej części zlewni. Po

wykonaniu szczegolowych pomiarow sytuacyjno - wysokościowych na
obszarze planowanym do objęcia projektem melioracji oraz pomiarze



istniejących rowow wyznaczone zostaną trasy glownych rurociagow
drenarskich - zbieraczy. Będą to zarówno rurociągi wykonane z rur
ceramicznych jaki rur PCV. średnice zbieraczy zostana określone w wyniku
ich kalibrowania tj. doboru średnicy rurociągu w stosunku do odwadnianej
powlerzchni i spadku. Dokładna rozstawa drenowania określona zostanie
po wykonaniu badań glebowo rolniczych i ustaleniu skladu mechanicznego
gruntu.
Rurociągi drenarskie w poszczególnych działach zostaną wykonane z
rurociągów o średnicy o średnicy 5.0 cm. a w związku z wystąpieniem na
części dzialek gruntów ilastych, z dużą ilościa częsci splawianych będą one
wymagały zabezpieczenia poprzez wykonanie okrycia słomą,
Podczas realizacji robot nie przewiduje się wykorzystania wody, surowców
i energii. Przy wykonaniu przebudowy systemow drenarskich
wykorzystane zosmną rurociągi PCV ( rura strukturalna @ 3OUmm, rury
gladkie @ 160 mm i o 100 mm.) Studnie rewizyjne zostana wykonane z
kręgów betonowych @ 1000 mm i B BDO mm.

Działki, na których planowane jest wykonanie inwestycji , melioracji
szczegółowych aktualnie wykorzystywane są jako użytki rolne - grunty
orne kl. IIlb, IVa, lvl: i V a użytki zielone kl. [II, V i VI, pastwisko lV klas
bnnitacyjnych. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się poza
granicami korytarzy ekologicznych oraz lasow lęgowych. z uwagi na fakt, lz
przedmiotowa inwestycja dotyczy gruntów intensywnie użytkowanych
rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt
oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.
Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie
przewiduje się oddziaływania na jednolite czesci wód powierzchniowych i

podziemnych na etapie reallzacji i eksploatacji.

Sprawę prowadzi: z ..24%wsadz
E.Przyhylowska , .
Nr tel. 23 674 28 03


