


Zgodnie 7 wydnnym zaświadczeniem HP 0727 1802le z dnia 23 sierpnie 2018 r dzialka o
nr ewidencyjnym 31/5 polozona w mie cowos'ci Zyginuntowo. gin. Glinojeck
pr/e aezona j'csr _' ko teren pod obiektyi urządzenia produkej sklodow i magazynów ,
istni & eukrown teren oznaczony symbolem :; P.
Realizacja planowanego pI/edslęw/iecm polega na budowę nowego obiektu Glownego
PmkluzasilajqccguGlinojeck Wraz z linie i kohlowyim lIOkV zasilającymi stacje
i powiązaniami , siecią SN. lnwestycjo zl kallzowalu zostanie rio dzialce o nr ew 315
obręb Zygmuntem. gmin—aGlinojeck o powi rmhnl 0 62 ha
no umiosku zalaezona zostalo kiirta inform ~ jna pnedsięwzięciaoraz wymagane uloezniki

Zawiadomieniern « .6220 6.2018 z ia 24 sierpnia 2018 r mku wszczęte zostalo
postepowanie adniinistra jne w sprn ie wydania decyzji o śrtldnwiskovąch
uwarunkowaniach dla wy ej opioonego prze iowzioeia.
() wvzczęclu postepowa ro zostali pourl'o owani lnw-estor. strony pnslępnwulu . soltys
iniej owesei Zygmuntowo i Kowalewko 5 "kt celem podania clo publicznej Wiadomosci
niicsuraneorn sole—etwa 7owmllorriienic wywieszono na tablicy mlorrnncyjnej erędu Miasto
i Gminy Glinojeck oraz zamieszczone na strome BIP Urzędu Miasta i Gminy Glinojeek.

Rodzaj. parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na s'rodoyt' ~ko
przcdmiotowei inwesty lic/dj..) ja do grupy przedsięwzięć wymienionych w 93 ust. 1

pkt 7. rozporznozeuia Rady Ministrów dnia 09 lisropacla 2010 roku w spmnie
przedsięwzięć mogących znacząco oddzialyw a srodew' ko (D7 u. z 2016 r. poz.7l›

Biorac powyzsze [md nwugnggan prowadząc, postepowonic pismem oś
5220 6 20111 z oma 24 sierpnio 2018 roku w tapil cio

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Śmdo a „ W'anmwie. ul. Sienkiewicza 3.
00015 Warszawa-.
, Pańslwnwegn inialnwego Inspektora Sanilnmego w Ciechanowie;
- Państwuwcgtl G rpounrstwa Wodnego Wody Pukkie, urząd zlewni w Ciechanowie
o wydanie opinii w przedmiocie obow" zku przeprowadzenia oceny o nddzlakywaniu na
środowisko dla planowanego do realu/ac przedsięwzięcia pn. „ Rodowo (iPZ Gltoo' ck nii

gmnuch w. nr dz. 315 poloznnych w miejscowosci Lygmumowu, gmina : mojeek. pow.
ciechanowski". W p .ypaclku stanowiska opowrarl ącego sie za sporządzeniem rapnrm tun

tego przedsiewziee . nalezy okreslic ego zakres.
Zawladnmicnlcm LNSJP 1.4201» / dnie 15 stycznia 2019 roku. Panstwowy Powintowy
Inspektora Sanitarny w cchanowie olzi ajoe lgmlnic z art 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 roku o Pu wowej inspekcji Sanitarnej ( D, 1,. z 2010 r poz 59 ) ma! .irt 7x

ust i pkt, lb ustawy z dnl' : pul'd/Jemlka 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i

jego ochronie. uclziale spoleczenstwo w ochroni srodowiska oraz o oeenaeh oclrlzialywania
na środowisko (I] in U. z 2018 r. poz. 2081 le zin. ). planowaniu i Zagttsptvllnmvtaniu
przestrzennym t Dz U. 2017 r. poz. 1073 ze zm. ›. przeknzal do rozpatrzenia werllng
wlasciwuś do Ponsrw—owego W swód/kicgn lnspektoro Sanitarnego w Warszuuie
wysroptenie Burinistr Mldsm i (iminy Glinojeck znnk ()Ś.6270 02018 w o wydanie
przedmiotowcj' opinii o przekn/nnio sprawy do wyzej opisnnego organu zostnt
powiadomiony Burmistrz Miasto i Gminy Glmtucck.
w, nikiem tych wystąpią-|': jest:

- opinia chiunalnegn Dyrektora Ochruny Śmdawiskn » VVarsLawie wooś-
l.4220.748,2018.AST.3 , dnia 00 pażdziernika 2013 rtdnta wp 15.10.2018 r )_w ktorej
stwierdzil. dla przedsięwzięcm pn. ,. Budowa GPZ Glinojeck na gruntach oz nr lll 31/5
polozonych w miejscow Zygmuntowo gmina Glinojeck. pow ciechanowski" nie istniejo
koniecznosc pr/tpmwadzcmdoceny Oddzialywqmatm środowisko.
.opinii. xanilnma ranstwowcgo Powiatowego lnspcklont Sanilurnegn wCicchauuwic
ZNS.7IZ.19.86.2018 z dnia 00 wrzesnia ztntl r (dala wplywu IZJWJIJIS r.) mocą ktorej





oraz rozdzielnicy rozdziahr piemomego. Rozdzielnie SN beda sranowie': w r | poin 1

1ransforma1orowe, 1 pon-zob wiasnyeh i pomiaru unpreo _
| łącznika szy , z linikmc

rezerwowe, o 1inrowyoh w peim wyposazonyoh a w sekcji 11: 1 iransrormniorowe~ 1 poirzeb
wiasnyoh, 1 pomiaru napiecia, 1 iaoznika szyn, z iiniowo rezerwowe, (› hniowyeh w peim
wyposazonyeh
7 rozdz1e1n1 SN wyprowadzonych będzie [2 |in1i ablowych SN w eeiu wykonania powiazan

' a i pianonnnq sieoia sw uwzgiedmnjąk opiy n1a11zao1e pod karern rozp1ywon
Realizacja przedsięwzięcia bedzre wykonywana poprzez moruaz goiowyoh cienicm w

Elap realizacji , przedsieuoeeie wiazac sie bedzie z, powsrnmern uciaziiuorr
typowych dla procesu budowy. z emisja subsrnneh do pow1eu-zn oraz hainsu Uciąziiuości
będą miaiy eharakrer krorkoirwaiy. ograniczony zimę); i beda minim 1 owane poprzez
odpowiednia organizaeje pracy na piaeu budowy, mm prowadzenie robol budowianyoh w

godz. od o co do 22100
iiospodarka wodno '»1okowa oraz gospodarka odpadami zarówno na e . pre ronhzaeii, jak 1

ekspionrnoji inwesty: , prowadzona będzie zgndnie z ak1uoinie obow1azujney1n1 przepisnrm.
Eksplnalacja przedsiewzieun bedzie y11aza1n sie przede wszysiknn z n1eu1e1k1n1i

ennsjami haiasu oraz poia :lckuomagnetyczncgu marzysz ~yrni pracy u1zadze1'1

elekuocnergeiycznych o napieo1u 110 kV 7 uzyskanych opmii oraz przediozono.
dokumentacji . dokument karry informacyjnej przeds1ewziee1a wynika, ze w „okno
funkojonownma planowanej inwesiy 1 dopuszczalne pozumry haiasu oraz wanośu poni
magnetycznego zostaną doirzyrnnne

Ze względu na bezobsługowy charakter ob1ekru wjazd na ieren sraei1

clcklmenezgctycżnq bedzie miai miejsce sporadyozme, jedynie w przypadku ko111ro1i oinekiu
1 prne konserwacyjnych. pianowany remoni szoze111ye11 mis oiejowyeh din sranou1sk
iransforrnnrorow moey wyeiirnmuye rnoziiwos'e' wyeiekn pom sranowisko 1rnn orrnnrora
oieju w przypndkaeh nwari , a 1yn1 ornyrn zanieczyszczenre srodowiska gromowowodnm

Budynek technologiczny sraeji eiehroenorgoiyoznej zaopairywnny bedzie w nudę z siem

wodoeiagowei Dostaw/anie wody oraz odb. mokow byiowyoh nn reronie sinoji odbyuno
s1e bedzie nn podsrawie umowy mwmncj z przeds ehnrrsrwom usługowym ,

Powstające ieki ndprowndmiue hedn do sieci kanahznop sannarnej gnnny Glinojeck
lub szczelnego zbiumika hczodpływowegn i daiej zagospodarowane zgodnie z

obuwią/ującymi przepisami
Odpady, powsrajaoe zarówno na eiap1e reaiizneji, jak i ekspioaraeji inwesty 1, beda

gromadzone s=lcktywrne a nnsiepme przekazywane uprawnionym podrnio1o1n do odzysku
badź unieszkodliw1ania.

Planowane przedsiewzieue nie jes1 poiozone na obszaraeh wodno-biomyeh 11111 1nnyeh
ohozaraoh o niskim poziomie nod gruniowyeh. w rym siedhs «ich lęgowych oraz przy 1 ›

rzek
Nie przewniuje s1e bezpośredniego wpiywu przednewziooia na sum _.akoseiowy 1

nosoiowywód poorerzehniowyoh.
przedrnioiowe przedsiewziecie ziokairzownne jest w dorzeczu Wisiy w obszarze

jednoiiiej ezesei wód powier/chninwych PLR2000|7268572 ( dopiyw spod Grzybowa] nin
1cw1= PLKW200017268572 stan okresiono jako ziy, a nsmgniccie oeiow rmlowiskawydi
uznano za niezagroznno. nia przednuomwej JCW nie wyznnozono dcmgaqi na podsrawre nn
4 Ramowej Dyrekiywy Wodnej. 1j Dyrekiywy ZOUO/GO/WE

Teren reaiizaoji przedsuvw*cia ziokahzownny jesr na gran iodnoinej ›zeso1 nod
podz1e1nnye11 o europejskim kodzie „0111200049 kroroj srnn chemiczny okre ieno jnko
dobry, a iiose1owy okrosiono jako dobry a osiagnieue eoiow s'rodowrskowyoh uznnno zu
niezagrozone



7. rresoi opinii Regionalnego Dymklum Gospodarki wynika. ze ze względu na skale.
charakter i zakres przednriorowego przedsiewzieoia slwierdmno ze planowane yuluierlcnic
inweslyoyjne nie będzie stwarzać Zagro/eniu dla osiągnięcia celów środowiskowydl
,ednoliiyoh części wod, określonych w mzpor/ąd/cniu Rudy Mino-row z dnia ls
pazdziernika 2016 r w sprawie Planu guopodmnwanixwodami na obszarze Wisly ( nr. l:.
zZUlór poz 1911 ze zm)

z rresoi opinii sanlmmej Pa' mowego Wojewódzkiego lnspekiom Sdnilamcgo u
Warszawie wynika. zo ., pracują:. rnslalneja będzie źródle—m cmlsil do s'rodowrska pol
clcklromagnclyc ych Kwesue lą reguluje nasiępujący nk: prawa malerlnincgn
lwpunqdzcnic Mi isml środowiska z dnia 30 października 2003 r w spranc dopuszczał") eli
poziomów pol elaklmmagwtycmych oraz sposobów sprawdzania don/„imama nen
pozlomow ( Dz.U Nr 192, poz. 1883 ›. Rozporządzenie określa dopuszczalne po 'nnll
skladouej elckuyczucj i magnetyczncj pola elcklmmagnelycmegn. dla terenow
przeznaczonych pod zahudnwę m kxniowq oraz miejsc doslępnych dla ludzi. Dla
cwęslolliwos'ci 50 Hz w przypadku ierenow przoznaezonyoli pod zabudowę unoszkaniona
wynosza (mc: l kV/m , skladowa clcktrycma oraz od A/m , skladuwdmagneryezna
w przypadku rnioiso doswpnych dla ludzi odpowiednio lo kV/m oraz. ou A/m. lnneauora
ma zostać zrealizowana w miejscu lub na wysokosoiaen. rne będą doslopne dla ]ud/l
Be7pnśrcdnic moczenie in . lycji slanowlą pola uprawne. a sama sroga alokalrzouana
bedzie na rerenie przewid nnyni pod realizae' m.in. lego typu w inwesryeii u
obowiązującymmiejscowym planie zagospodarowania przesirzermego.

Ponadto przedmrolowoj opinii wynika, ze pranidlowo ,ronlizowana . eksploalonann
instaluq' ezgodnio z opisem „umieszczamm w Karoie Informacyjne] Przedsięwzię a , mc
bodzio powodowadprzekroozen standardów iakoś 'środowiska. a co za [ym idzie, nie hęd/lu
›lunnwić zagrozenia dla zdrowia i „ora ludzi, zalem moze zosta/E zroalizowana „
plunuwanym zakresie.

Planowana inweswqa lezy poza absurdmi wybrzezy i obsmrami morskimi, poza
obszarami górskimi . lesnynii, oraz poza srrefann oolironnymi ujęć wod, poza obsramnn
ochnmnyml zbiornikow śródlądowych.

Obszar przewid, vany prd inwestycję. połnzony jest pora obsmaml „moonn
oonrona nu pcdslawic usrawy z dnia 16 kwieinin 2004 roku o ochronie przyrody i n, U z
2018mku.poz.1614). Naiblizei polozony obszal Naiura zonc. obs rspeoialnei nchrnrll
ptaków Doliny Wkry i Mlawki PLBmmlox. znajduje sie w odleglo i ok. „.o km n
kierunku polnoono- lrodnim od planowane, inw=stycjk DhsLar inwestycyjny, znajduje oe
rowniez pil/A granicami lasów lęgowych i korytarzy ekologchnych. z uwagi na fakl. l/
mwosiycia zmianie zlokalizowana w sasiedrlwie eukrowni, nie nasrapi ugnmiczcllic
rozprzosrrzemania SIę i migracji zwierznr oraz nie dhjdnc do zachwiania ro'znorodnos'or
biologicznej loronu Illweslyqa doiyozy dzialki przekszurlconej nnrropologi › 'o. na kibic]
islni chuzill aslrukmralcchmc/na,nicnastąpiograniczenierozpr/uslrzcmania ęlmigracli
Lwienąt oraz nie dojdzie do zachwiania n'lznorodno . biologicznie] lerenn

Po analizie zminadmncgc maienaln oraz wyzej powolanycli opinii. uumnslrz
MiasiaiGminy Glinojeck. uwvględmąiąc la znie nnarunkowamo lawancw an ol im.]
.rs-inny z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informa '. o śmdowisku . Jego
uchmnic. udziale spoleczensiwu w oonmnre s'mduwlskd oraz o ocen-ach oddzialynanm na
środowisko (lj Dz. U. / znls r. poz. ZUXI ze zm., zwanej dalej .uslawq „ › poslunourl
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywonm na srodowis 0

Traci nnn~
. pnxlannwlcme Bumislru Miasta i Gminy (; njeck znak oś. mamom zdnm 12

lutego 1019 roku, w kiory smiem/ono, ze dla przedsięwzięcia pn. „, Buduwd (Hmm)
runki Lnsllania ( nw. › Glinojeck na gruntach oz. nr dr.. 3115 polu/unych wmiqscuwuścl



l.ygmumowo. gmina Glinojeck. paw. ciechanowski" nic mnie]: koniec/nimi
przeprowudlcma oceny uddzialyx ma na Śrmlmusko.
w prztdmiolowym posmnnnnnin einylokowu mslalo Wskazane. ze . Inwexmrem
przedsięwli ii! jest ENERGA ›- Inwcst Sp. z «.n. Al. Grunwaldzka 471, 80-309 Gdańsk
(pelnnmocniclwo nr «WZ/mixy dnia 18 lipe. 2018 r.)
Zgudnic n lreicia wniosku z dnia w lipcu 2018 raku „am 'a należy wyslawić mi
ENERGA- OPERATOR S›A. z siedzibąw Gdańsku ul. Mnrynar Pińskiej 130, 80 f 577

| „ Plocku ul. Wyszogrudlka 105.09 - 400 Plock."
- Obwieszczenie BurmiHrLaMiast: i Gminy Glinnjeck znak OV 6114161019 1 dnia IZ

lulegn zm rukll, w klórym omylnkuwn 205qu wsknznne. ,.e . lnwcslon'm
przedsięw ia jm ENERGA * Inwest Sp, z 0.0. AI. (: runwaldzlu 472, 80—309

Gdańsk ( pclnnmucnitlwu nr 67/Z/20181. d 'a 18 'pcn ZMS r.)
Biorąc powyzsze pna uwugę postanowiono jak w <enlcncii

Niniejsze posi-mowienie podlega publikacji w Biuletynie lninnn Publicznej, Publicinlc
Dcsiępnymwym/ie pmwadzonym piw lir/nd Mlasln › Gminy Glinojeck.
Podano do publicvnq wiadomosci mies/kuńmm poprzez wyvv Jenie na tablic) ogłlw/eń
Ur/ędu Miasta i Gminy Gllnujeck.
Przekwnc »oltysom minimum . vgmuntowe i Kowalęwko Szy|k| * w celu nnannia do
publicznej wiadomusci mieszkańcom, u smeÓh wymiane przyjęły

Puuuenie
Na mniejsle postannwlenie nie przysługuje pvawn WnVeSlEma lazalenia do Samorządowegc
Kolegium odwniawczego w Ciechanowie.

01mm 3
1. ENERGA Inwest Sp. 0.0. z sledzibą w Gdańsku, ul MarynarkiPolskie|130,80~557Gdansk,
Oddział w Plocku, ul. Wyszogrodlka 105, 09 , 400 Płuck

: strony puslępowania . ,snnnywedlug nm sprawy
3 nin
Do wiadamn
1.Wnioskcdawca—ENERGAf Inwest Sp z o.o. Al. Grunwaldzka 472, 807309 Gdańsk,
z. Regionalny Dyrcklcr Ochrony Śmdowlska w Wan/awiu nl. Sienkiewicza 3, 00- Oli
Wa awa:
3 PunslwnwyWujcwud/ki Inspcklor Sanilarny w Warsznuie ul Żelazna 79,
00-375 Warszawa:
4. Pnnslnowe Gospodarstwo Wodne w Wurszxwic. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Wmszawi ul Za 135,037194 Warszawa.

S.Sohys miejscem Zygmumcwo . celem znpoznnnin z ncs'uą ponnnnnicnia
mieszkańcow vnlcclwaw sposób Lwyczaiowa pnyjęly.
(, Sołtys miejscuwości Kowalcwkn $min . celem „poznania ; treścią posianoninnn
miewknńców soicclwa w sposób ZWyL
Sprawę pmviadzi:

Elzblcla Przybylliw<ka
Nr leL 023 674 28



BURMISTRZ
! s „nnnyiiiinnietkM A mu Giinuierk dnia 15 lutego 2019r

UŚjZZGóJOlS

0 BW | E S Z E N i E

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

Stosownie du an sa ust 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2001 roku o udostępnianiu
mlurmaql osrodowisku i jego ochronie, ndziaie spoleczenstwa w ochronie środcwnka oraz ()

ocenach pdaziaiywania na środowisko ( ri nz. 0. z 2013 r, poz 2031 ze zm zwanei oalei „uxlawą
oos' ) oraz an 10 5 1 ustawy 1 dnia 14 czerwca 1950 roku - kodeks postępowania
administraryiriega (ti Dz.U z 2011 r., poz 2095 ze zm.i,uprzeimieinvorinuie,ze wydane
zostalo posianouyienie znak @ . 5220 5.2011 z dnia 15 lutego 2019 roku u ndstąpizmu od naiozenia
oooWiazku przeprowadzenia nceny oddziarywania na środowisku dia przedsięwllętia prl „ Budowa
GPz Glinojeck na gruntach oz. nr dz. 31/5 poidzonycli w mieiseowośei 2ygrnuntowo ( teren
cukrowni ). gmina Glinojeck, pow. ciechanowski”.

inwestorem przedsiewziecie iesr ENERGA~ OPERATOR S.A. : siedziba w Gdańxku uI. Marynarki
Palskiej 130 80 — 571 Gdańsk oddziaiw Piockii ul. Wyszogrodzka 105 09 - 400 Plock.
W postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Glinoieck oś 5220 6.2018 1 dnia 12 lutego 2019 roku
podano, ze inwestorem przedsi wziecia jest — Energaslnwest 5,1 z o o Ai. Grunwaldzka 472107109
Gdańsk

z tre wydanego postanowienia oraz opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony śrpdeiska
wWarszawie, ui. H Sienkiewicza 3, 007015 Warszawa znak wooś-i 0220 ”020101151 3 z dnia 05
pazdziernrka 2011 r ( data wpiywu 15.10. 2011 V),epmla sanitarna Państwowego Powratowego
inspektora Sanitarnego w Ciechanoyyie st.712 19 502013 z dnia 06 wrzesnia 2011 roku ( daia
wplywu 12. 00 mar) opinia Pańsrwowego Woiewódzkiego inspektora Sanitarnego w Warszawie
znak 25 9021 135 2019 00 z dnia 01 lutego 2019 r ( data wplywu 07 luiego 2019 r i, oraz opinia
Parisiwiawegu Gospodarstwa Wndnego Wody Polskie, Dyrektora negionainegp Zarzadu Guspuddrkl
Wodnei w Warszawie znak WA RZS 436 1 664 2013 2201 E91 3 (WA 225' 1.435 194 2011] z

dnia 07 stycznia 2019 r i dara wplywu 11 stycznia 2019 r), można się zapuxuzźw Unędlle Miasra i

Gminy Glinoieek, pierwsze piętro, ui. pok. Nr 19 w godz. pracy Unędu, od godz. s” do 15W w
terminie 7 dnia od daty podania niniejszego uwiesxcleuiz do pub iczneiwiadumoś

Wydane postanoWienie podlega publikacii w Biuletynie informacji Publicznej, Publicznie
następnymWykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinoyeck
Podano do publicznei WIBdOmDŚcI mieszkancom poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.
Przekazano spitysorn mieiscowosci: Zygmuntowa i Kowalewkp Szyiki — w celu podania do
publiclnei Wladomoścl mieszkancom, w sposób zwyczaiawo przyięty

Niniejsle obWieszczenie podaye się do publicznej wiadomości na okres 7 dni t]. od dnia
do dnia 19 lutego 2019 r do dnia 25 lutego 2019 r
Zdietu z tablicy ogloszen dnia „a i... ir. rani/,A
Sprawę prowadzi „ma [:(,/i.„YŚ/UJ
Eizpretaprzypylawska „mi. is 'oiri'”
Nrtei. 23 570 2803 .ncniaiy wano.


