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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) 
w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post((powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), a takZe § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporz1:ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi((wzi((c 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6in. zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., ul. 
Plocka 102, 06 - 500 Mlawa dotyczqcego \.\<Jdania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi((cia polegajqcego na: budowie dodatkowego 
(rezerwowego) zbiornika na odcieki z instalacji biosuszenia i skladowiska odpad6w 
innych niz niebezpieczne i oboj~tne na dzialce nr ew. 2/1 w miejscowosci 
Uniszki - Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

postanawiam 

odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsiltwzi~cia polegajqcego na: budowie dodatkowego (rezerwowego) zbiornika na 
odcieki z instalacji biosuszenia i skladowiska odpad6w innych nil; niebezpieczne 
i oboj~tne na dzialce nr ew. 2/1 w miejscowosci Uniszki - Cegielnia. Planowane 
przedsi~wzi((cie realizowane bltdzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2013 roku (data wplywu: 18.06.2013 r.) Zaklad Uslug 
Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., uI. Plocka 102, 06 500 Mlawa wystqpil do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna 0 \\'ydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiltwziltcia polegajqcego na: budowie dodatkowego (rezerwowego) zbiornika na 
odcieki z instalacji biosuszenia i skladowiska odpad6w innych nil; niebezpieczne 
i oboj~tne na dzialce nr ew. 211 w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gmina Wieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. Inwestor do wniosku dolqczyl raport 
o oddzialywaniu przedsiltwzi((cia na srodowisko. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 roku W6jt 
Gminy Wieczfnia Koscielna \vystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o uzgodnienie warunk6w realizacji przedmiotowego przedsiltwzi((cia. Budowa zbiornika na 
odcieki z instalacji biosuszenia oraz skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne 
i obojlttne jako samodzielna instalacja nie kwalifikuje silt do przedsiltwziltc mogqcych 
znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. Jednakze, w sytuacji rozbudowy skladowiska odpad6w 
(kwalifikowanego jako przedsi((wzi((cie mogqce zawsze znaCZqCO oddzialywac na 
srodowisko) 0 zbiomik na odcieki, przedsi((wzi((cie to kwalifikuje silt do przedsiltwziltc 
mogqcych potencjalnie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
1 rozporzqdzenia, dla kt6rych wykonanie rapOliu 0 oddzialywaniu na srodowisko nie jest 
obligatoryjne. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 31 
lipca 2013 roku wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do \\'Jjasnienia, na jakiej 
podstawie zakwalifikowano przedmiotowq inwestycjlt do przedsi((wzi~6 mogqcych zawsze 
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znacz'lco oddzialywac na srodowisko. Pismem z dnia 19 sierpnia 2013 roku W 6jt Gminy 
Wieczfuia Koscielna zwr6cil si~ do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w 
Warszawie z prosb'l 0 v,lycofanie wniosku 0 uzgodnienie warunk6w realizacji dla 
planowanego przedsi~wzi~cia. W zwi'lzku z niewlasciwym zakwalifikowaniem planowanej 
inwestycji do przedsi~wzi~c mog'lcych zawsze znacz'lco oddzialywac na srodowisko Inwestor 
- Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. w Mlawie dniu 19 sierpnia 2013 roku 
przedlozyl do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna kart~ inforrnacyjn'lprzedsi~wzi~cia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6Zn. zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.3.2013 z dnia 
19 sierpnia 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 
Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 03 wrzesnia 2013 roku 
(data wplywu: 09.09.2013 r.) Nr WOOS-II.4240.1202.2013.AK wyrazil opini~, ze dla w/w 
przedsi~wzi~cia nie rna koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 
Panstwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie nie wydal w terminie ustawovvym 

14 dni opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
dla planowanego przedsi~wzi~cia. W zwi'lzku z powyzszym zastosowano art. 78 ust. 4 
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Oz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6Zn. zm.) zgodnie, z kt6rym 
niewydajnie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku traktuje si~ jako brak 
zastrzezen. 

W zwi'lzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz biof'lC pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 

o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6Zn. zm.) postanowil odst'lPic od obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przeds iltwzi ~cia. 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem: 
a) skali przedsi<;:wzi\,cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie czterech pol'lczonych zbiomik6w na 
odcieki wraz z przepompowniCb pod1'lczonych do systemu odprowadzania odciek6w z kwater 
skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne i oboj~tne oraz instalacji do biosuszenia na 
dzialce 0 or ew. 211 0 powierzchni 0,42 ha, w miejscowosci Uniszki -Cegielnia, gm. 
Wieczfnia Koscielna. Planowane obiekty zlokalizowane zostan'l na terenie Zakladu Uslug 
Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., na kt6rym obecnie funkcjonuje: skladowisko odpad6w, 
instalacja do biosuszenia odpad6w, instalacja do mechanicznego przetwarzania odpad6w i 
generatory gazowe zasilane biogazem, jak r6wniez instalacja do mechanicznego 
przetwarzania odpad6w. W zwi'lzku z realizowan'l rozbudow'l skladowiska 0 now'l kwater~ 
planowane jest zainstalowanie 4 dodatkowych zbiornik6w podziemnych 0 pojemnosci 50 m3 

kaZdy wraz z przepompowniCb vvykorzystywanych w przypadku przepelnienia zbiornik6w 
aktualnie funkcjonuj'lcych. Do zbiomik6w trafiac b~d'l odcieki z instalacji do biostabilizacji 
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odpad6w 0 wydajnosci 40 tys. Mg/rok oraz ze skladowiska odpad6w innych niz 
niebezpieczne i oboj~tne aktualnie rozbudowywanego 0 now'l kwater~. 
Bezposrednie otoczenie przedsi~wzi~cia stanowi'l tereny nalez'lce do Zakladu Uslug 
Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. (Wnioskodawca), a od strony p6lnocnej dzialka graniczy 
z kompleksami lesnymi. 
b) powiqzan z innymi przedsiewziyciami, w szczeg61nosci kumulowania sie oddzialywarl 
przedsiywziyc znajdujacych siS? na obszarze, na kt6ry bS?dzie oddzialvwa6 przedsiewziycie: 
Z uwagi na charakter i skal~ planowanej inwestycji nie przewiduje si~ wystqpienia istotnych 
oddzialywan skumulowanych przedsi~wzi~e znajdujqGych si~ na obszarze, na ktory b~dzie 
oddzialywae inwestycja. 
c) wykorzystania zasob6w naturalnych: 
Funkcjonowanie inwestycji b~dzie si~ wi'lzalo z zapotrzebowaniem na energi~ elektryczn'l do 
zasilania przepompowni. 
d) emisii i wvstypowania innych uciqzliwosci: 
Etap realizacji inwestycji b~dzie zwi'lzany z emisj'l halasu i substancji do powietrza. Emisja 
halasu i substancji do powietrza b~dzie zwi'lzana z ruchem samochod6w oraz prac'l maszyn 
budowlanych i ustqpi catkowicie wraz z koncem budowy. Bior'lc pod uwag~ rodzaj i skal~ 
przedsi~wzi~cia, stwierdza si~, ze zarowno podczas realizacji, jak i eksploatacji, dopuszczalne 
poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie oraz standardy jakosci powietrza b~d'l 
dotrzymane. 
Wody opadowe odprowadzane b~d'l swobodnie do gruntu nad zbiomikami. 
Odpady powstale na terenie inwestycji b~d'l zbierane selektywnie w wyznaczonym miejscu 
na placu budowy, a nast~pnie przekazywane uprawnionym podmiotom. 
e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglydnianiu uzywanych substancii 
i stosowanvch technologii: 
Planowane przedsi~wzi~cie nie nalezy do inwestycji stwarzaj'lcych zagrozenie wystqpienia 
powaznej awarii. 
2) Usytuowanie przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem moz!iwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczeg6lnosci przy istniej'lcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia si~ 

srodowiska i odnawiania si~ zasob6w naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego 
uwzgl~dniaj'lce: 

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plvtkim zaleganiu wod podziemnych: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 

nie wyst~puj'l obszary wodno - blotne i inne 0 plytkim zalegania w6d podziemnych. 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary gorskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami gorskimi. Od strony p61nocnej teren 

inwestycji graniczy z kompleksami lesnymi. 

d) obszary objyte ochrona, w tym strefy ochronne ujye w6d i obszary ochronne zbiornik6w 

w6d srodladowych: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji vvyst~powaly obszary 

obj~te ochronCl:, w tym strefy ochronne uj~e w6d i obszary ochronne zbiornik6w w6d 

sr6dl'ldowych. 

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzglydu na wystepowanie gatunkow roslin 

i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodniczych objytych ochronq, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza gianicami obszar6w obj~tych ochron'l 

zgodnie z ustaw'l z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r., pOZ. 627 ze zm.). 

Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w, "Dolina Wkry i Mlawki" 

PLB 140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 6,5 km w kierunku poludniowo - zachodnim od 

planowanej inwestycji. Na terenie, na kt6rym planowana jest realizacja inwestycji nie 

wyst~puj'l zadne zadrzewienia i zakrzewienia. 

f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiskazostaly przekroczone: 

Z karty informacyjnej przedsi~wzi~cia nie \vynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz 

w jej poblizu wyst~powaly obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly 

przekroczone. 

g) obszary 0 krajobrazie maj?!:cym~naczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z karty informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji me 
wyst~puj'l obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. 
h) g((stosc zaludnienia: 
G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.lkm2 (wg danych 

GUS z 2013 r.). 

i) obszary przylegaj?!:ce do jezior: 

W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~puj'l jeziora i inne 

naturalne zbiorniki w6d stoj'lcych. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikaj'lce z: 

a) zasi((gu oddzialywania -. obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6rG! 

przedsi((wzi((cie moze oddzialywac: 

Zasi~g przestrzenny oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia 

miejscajego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi((wzieciana poszczegQlne. elel11enty 

przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego przedsi~wzi~cia nie przewiduje 

si~ transgranicznego oddzialywanie na srodowisko. 

c) wielkosci i. zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniej?!:cei 

infrastruktury techniczn~ 


Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji stwierdza si~ brak 

mozliwosci wystqpienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 

przedsi~wzi~cie nie b~dzie znacz'lco negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 

Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj'l wystqpienie oddzialywan na 

etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. Bezposrednie oddzialywania b~d'l mialy 

jedynie zasi~g lokalny i ogranicz'l sitt do najblizszego obszaru realizacji. Z uwagi na ska1tt 

i charakter przedsittwzittcia obowiqzuj'lce standardy jakosci srodowiska b~d'l dotrzymane. 

e) czasu trwania, cz~stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Etap realizacji przedsittwzittcia bttdzie charakteryzowal si~ nieznacznym wzrostem emisji 

py16w oraz halasu do srodowiska spowodowanej ruchem pojazd6w oraz prac'l maszyn 

budowlanych. Oddzialywanie to b~dzie kr6tkotrwale i ustqpi po zakonczeniu prac 

budowlanych. Na etapie ekspioatacji oddzialywanie przedsi~wzi~cia bttdzie mialo charakter 

lokalny i ograniczy sitt do terenu realizacji przedsittwzittcia. 
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Tym samym kierujqc si~ skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Otrzvmujq: 

1. 	 Zaklad Uslug Komunalnych" USKOM" Sp. z 0.0. 
ul. Plocka 102, 06 - 500 lvflawa 

2. 	 Strony pOstf~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. H. Sienkiewicza 3, 00 015 Warszawa 

2. 	 Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 lvfaja 6, 06 500 Mlawa 

3. 	 Urzqd Miasta Mlawa 
ul. Stary Rynek 19, 06 - 500 lvflawa 

4. 	 Pan Palllel Baran 
Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 
zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mlawa 

5. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.bip.wieczJnia.akcessnet.net 

7. 	 a/a 
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