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WieczJnia Koscielna, dnia 23 wrzesnia 2013 roku 

GKiI.6220.3.2013 
DECYZJA 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z potn. zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 1 rozporz'ldzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 201 0 roku w sprawie przedsi~wzi~c mog/lcych znacz/lco 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z potn. zm.) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Zaklad Uslug Komunalnych 
"USKOM" Sp. z 0.0., uL Plocka 102, 06 - 500 Mlawa dotycz/lcego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj/lcego na: budowie 
dodatkowego (rezenvowego) zbiornika na odcieki z instalacji biosuszenia 
i skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj~tne na dzialce nr ew. 2/1 
w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia 
polegaj/lcego na: budowie dodatkowego (rezenvowego) zbiornika na odcieki z instalacji 
biosuszenia i skladowiska odpadow innych niZ niebezpieczne i oboj~tne na dzialce nr ew. 
2/1 w miejscowosci Uniszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
wojewodztwo mazowieckie 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2013 roku (data wplywu: 18.06.2013 r.) Zaklad Uslug 
Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., ul. Plocka 102, 06 500 Mlawa wyst/lPil do Wojta 
Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsi~wzi~cia polegaj/lcego na: budowie dodatkowego (rezenvowego) zbiornika na 
odcieki z instalacji biosuszenia i skladowiska odpadow innych niZ niebezpieczne 
i oboj~tne na dzialce nr ew. 2/1 w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gmina Wieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. Przedmiotowe przedsi~wzi~cie 

zakwalifikowano do przedsi~wzi~c wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 i ust. 2 rozporz/ldzenia 
Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mog/lcych znacz/lco 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z potn. zm.). Inwestor do wniosku 
dol/lczyl wymagane zal/lczniki, w tym raport 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko. 
Zawiadomieniem z dnia 24 czerwca 2013 roku W ojt Gminy Wieczfnia Koscielna wszcZ/ll 
post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 roku W ojt Gminy Wieczfnia Koscielna 
wysfilPil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 uzgodnienie warunkow 
realizacji przedmiotowego przedsi~wzi~cia. Budowa zbiornika na odcieki z instalacji 
biosuszenia oraz skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj~tne jako samodzielna 
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instalacja nie kwalifikuje si~ do przedsi~wzi~c mogltcych znaczltco oddzialywac na 
srodowisko. Jednakze, w sytuacji rozbudowy skladowiska odpadow (kwalifikowanego jako 
przedsi~wzi~cie mogltce zawsze znaczltco oddzialywac na srodowisko) 0 zbiornik na odcieki, 
przedsi~wzi~cie to kwalifikuje si~ do przedsi~wzi~c mogltcych potencjalnie znaczltco 
oddzialywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporzltdzenia, dla ktorych 
wykonanie raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko nie jest obligatoryjne. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 31 lipca 2013 roku, znak sprawy: 
WOOS-II.4242.215.2013.AK, wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do wyjasnienia, na 
jakiej podstawie zakwalifikowano przedmiotowlt inwestycj~ do przedsi~wzi~c mogltcych 
zawsze znaczltco oddzialywac na srodowisko. Pismem z dnia 19 sierpnia 2013 roku Wojt 
Gminy Wieczfnia Koscielna zwrocil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie z prosblt 0 wycofanie wniosku 0 uzgodnienie warunk6w realizacji dla 
planowanego przedsi~wzi~cia. W zwiltzku z niewlasciwym zakwalifikowaniem planowanej 
inwestycji do przedsi~wzi~c mogltcych zawsze znaczltco oddzialywac na srodowisko Inwestor 
- Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. w Mlawie dniu 19 sierpnia 2013 roku 
przedlozyl do W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna kart~ informacyjnlt przedsi~wzi~cia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostlCpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6in. zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.3.2013 z dnia 
19 sierpnia 2013 roku zwrocil siIC do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowillZku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporzltdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wziICcia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 
Regionalny Dyrektor 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 ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 
Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie nie wydal w terminie ustawowym 
- 14 dni opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
dla planowanego przedsiICwzi~cia. W zwiltzku z powyzszym zastosowano art. 78 
ust. 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostlCpnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z poin. zm.) zgodnie, z ktorym 
niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku traktuje siIC jako brak 
zastrzezen. Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie, nr sprawy: 
ZNS.712.16.2013 wplyn~la do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna po terminie ustawowym, 
tj. 11 wrzesnia 2013 roku. 

W zwillZku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiICwzi~cia oraz biorltc pod uwagIC powyzsze opinie, uwzgl~dniajltc lltczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostlCpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6in. zm.) postanowieniem GKiI.6220.3.2013 z dnia 10 wrzesnia 2013 roku odst't}Jil 
od obowiltzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Ponadto W ojt Gminy 
Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony post~powania 0 zakonczeniu post~powania 

dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia si~ co do zebranych w sprawie dowodow 
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materia16w oraz zgloszonych zqdan (zawiadomienie GKiI.6220.3.2013 z dnia 
11.09.2013 r.). 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodz,\: szczeg61ne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 
1 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 (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.). 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie czterech zbiornik6w 
podziemnych na odcieki wraz z przepompownict:, kt6re zostan,\: docelowo pojedynczo 
podl,\:czone do systemu odprowadzania odciek6w z kwater skladowiska odpad6w innych niz 
niebezpieczne i oboj~tne oraz instalacji do biosuszenia odpad6w, na dzialce 0 ill ew. 211 
o powierzchni 0,42 ha, w miejscowosci Uniszki -Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna. 
Planowane obiekty zlokalizowane zostan,\: 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,\:zku z realizowan,\: rozbudow,\: skladowiska 0 now,\: kwater~ planowane jest 
zainstalowanie 4 dodatkowych metalowych zbiornik6w podziemnych 0 pojemnosci 50 m3 

kazdy wraz z wybudowan,\: ze studni betonowych przepompownict:, wykorzystywanych w 
przypadku przepelnienia zbiornik6w aktualnie funkcjonuj,\:cych. Do zbiornik6w trafiac b~d,\: 
odcieki z instalacji do biostabilizacji odpad6w 0 wydajnosci 40 tys. Mg/rok oraz ze 
skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne i oboj~tne aktualnie rozbudowywanego 0 

now,\: kwater~. 
Bezposrednie otoczenie przedsi~wzi~cia stanowi'\: tereny nalez,\:ce do Zakladu Uslug 
Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. (Wnioskodawca), a od strony p6lnocnej dzialka graniczy 
z kompleks ami lesnymi. Na terenie, na kt6rym planowana jest realizacja inwestycji nie 
wyst~puj,\: zadne zadrzewienia i zakrzaczenia. 

Z uwagi na charakter i skalt( planowanej inwestycji nie przewiduje si~ wyst'lPienia 
istotnych oddzialywaI1 skumulowanych przedsit(wzit(c znajduj,\:cych sit( na obszarze, na kt6ry 
bt(dzie oddzialywac inwestycja. 
Funkcjonowanie inwestycji bt(dzie si~ wi'\:Zalo z zapotrzebowaniem na energit( elektryczn,\: do 
zasilania przepompowni. 

Etap realizacji inwestycji b~dzie zwi,\:zany z emisj,\: halasu i substancji do powietrza. 
Emisja halasu i substancji do powietrza bt(dzie zwi,\:zana z ruchem samochod6w oraz prac,\: 
maszyn budowlanych i ust'lPi calkowicie wraz z koncem budowy. Bior,\:c pod uwagt( rodzaj i 
skalt( przedsi~wzit(cia, stwierdza si~, ze zar6wno podczas realizacji, jak i eksploatacji, 
dopuszczalne poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie oraz standardy jakosci 
powietrza bt(d,\: dotrzymane. 
Wody opadowe odprowadzane b~d,\: swobodnie do gruntu nad zbiornikami. 
Odpady powstale na terenie inwestycji b~d,\: zbierane selektywnie w wyznaczonym miejscu 
na placu budowy, a nastt(pnie przekazywane uprawnionym podmiotom. 
Planowane przedsi~wzi~cie nie nalezy do inwestycji stwarzaj,\:cych zagrozenie wyst'lPienia 
powaznej awarii. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu nie wyst~puj,\: obszary wodno blotne i inne 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 
Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza obszarami g6rskimi. 
Od strony p6lnocnej teren inwestycji graniczy z kompleksami lesnymi. Z przedlozonej 
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dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji wysti(powaly obszary obj~te ochron'!, w 
tym strefy ochronne uj~c wod i obszary ochronne zbiomikow wod srodh:l:.dowych. W zasi~gu 
oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~puj'l jeziora i inne naturalne 
zbiomiki wod stoj'lcych. Brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. W miejscu 
realizacji inwestycji me wyst~puj'l obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza granicami obszarow obj~tych 
ochron'lzgodnie z ustaw'lz dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekstjednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony 
ptakow, "Dolina Wkry i Mlawki" PLB140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 6,5 km w 
kierunku poludniowo - zachodnim od planowanej inwestycji. Na terenie, na ktorym 
planowana jest realizacja inwestycji nie wyst~puj'l zadne zadrzewienia i zakrzewienia. 

G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.lkm2 (wg 
danych GUS z 2013 r.). 

Z przedlozonej dokumentacji przedsi~wzi~cia nie wynika, aby w miejscu realizacji 
inwestycji oraz w jej poblizu wyst~powaly obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska 
zostaly przekroczone. Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego 
przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania. 

Bior'lc pod uwag~ charakter i skal~ inwestycji mozna stwierdzic, ze zasi~g 

przestrzenny oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia miejsca 
realizacji. Przedsi~wzi~cie nie b~dzie znacz'lco oddzialywac na srodowisko. Na podstawie 
przedlozonych informacji stwierdza si~ brak mozliwosci wystcwienia oddzialywail 0 znacznej 
wielkosci i zlozonosci. Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj'l 
wystqpienie oddzialywan na etapie eksploatacji przedsi~wzi~cia. Etap realizacji 
przedsi~wzi~cia b~dzie charakteryzowal si~ nieznacznym wzrostem emisji pylow oraz halasu 
do srodowiska spowodowanej ruchem pojazdow oraz prac'l maszyn budowlanych. 
Bezposrednie oddzialywania b~d'l mialy jedynie zasi~g lokalny i ogranicz'l si~ do 
najblizszego obszaru realizacji. Inwestycja b~dzie realizowana z zachowaniem wszelkich 
wymogow maj'lcych chronic srodowisko. 

Tym samym kieruj'lc si~ skal'!, usytuowaniem i wplywem na poszczegolne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzie, ze odstcwienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Bior'lc powyzsze pod uwag~ orzekamjak w sentencji decyzji. 

Charakterystyka przedsi~wzi~cia stanowi zal'lcznik do niniejszej decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pOin. zm.) 
decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dol'lcza si~ do wniosku 0 wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budow~. Wniosek ten powinien bye zlozony w terminie 4 lat od dnia, 
w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si~ ostateczna. 
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Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzetdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty jej dor~czenia. 

Otrzymujq: 

1. 	 Zaklad U<;lug Komunalnych" USKOM" Sp. z 0.0. 
ul. Plocka 102, 06 - 500 Mlawa 

2. 	 Strony postfllJowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 PG11stwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

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

4. 	 Pan Pawel 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 Ko,~cielna 
www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 

7. 	 a/a 

Zgodnie z art. Just. J pkt J lit. a oraz art. 4 
ustawy z dnia J 6 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tekstjednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) pobrano oplat~ skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzj~. 
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Zalqcznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.3.2013 
z dnia 23 wrzesnia 2013 roku 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cialllgr 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie czterech zbiomik6w 
podziemnych na odcieki wraz z przepompowni'b kt6re zostanc:t docelowo pojedynczo 
podlc:tczone do systemu odprowadzania odciek6w z kwater skladowiska odpad6w innych niz 
niebezpieczne i oboj~tne oraz instalacji do biosuszenia na dzialce 0 nr ew. 211 0 powierzchni 
0,42 ha, w miejscowosci Uniszki -Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna. Planowane obiekty 
zlokalizowane zostanc:t 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 zwic:tzku z realizowanc:t 
rozbudowc:t skladowiska 0 nowc:t kwater~ planowane jest zainstalowanie 4 dodatkowych 
metalowych zbiomik6w podziemnych 0 pojemnosci 50 m3 kaZdy wraz z wybudowanc:t ze 
studni betonowych przepompowni'b wykorzystywanych w przypadku przepelnienia 
zbiomik6w aktualnie funkcjonujc:tcych. Do zbiomik6w trafiac b~dc:t odcieki z instalacji do 
biostabilizacji odpad6w 0 wydajnosci 40 tys. Mg/rok oraz ze skladowiska odpad6w innych 
niz niebezpieczne i oboj~tne aktualnie rozbudowywanego 0 nowc:t kwater~. 
Bezposrednie otoczenie przedsi~wzi~cia stanowic:t tereny nalezc:tce do Zakladu Uslug 
Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. (Wnioskodawca), a od strony p6lnocnej dzialka graniczy 
z kompleksami lesnymi. Na terenie, na kt6rym planowana jest realizacja inwestycji nie 
wyst~pujc:t zadne zadrzewienia i zakrzaczenia. 
Z uwagi na charakter i skal~ planowanej inwestycji nie przewiduje si~ wystc:tPienia istotnych 
oddzialywan skumulowanych przedsi~wzi~c znajdujc:tcych si~ na obszarze, na kt6ry b~dzie 
oddzialywa6 inwestycja. 
Funkcjonowanie inwestycji b~dzie si~ wi!:lzalo z zapotrzebowaniem na energi~ elektrycznc:t do 
zasilania przepompowni. 
Etap realizacji inwestycji b~dzie zwic:tzany z emisjc:t halasu i sUbstancji do powietrza. Emisja 
halasu i substancji do powietrza b~dzie zwi'l:Zana z ruchem samochod6w oraz pracc:t maszyn 
budowlanych i ustc:tPi calkowicie wraz z koflcem budowy. Biorc:tc pod uwag~ rodzaj i skal~ 
przedsi~wzi~cia, stwierdza si~, ze zar6wno podczas realizacji, jak i eksploatacji, dopuszczalne 
poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie oraz standardy jakosci powietrza b~dc:t 
dotrzymane. 
Wody opadowe odprowadzane b~dc:t swobodnie do gruntu nad zbiomikami. 
Odpady powstale na terenie inwestycji b~dc:t zbierane selektywnie w wyznaczonym miejscu 
na placu budowy, a nast~pnie przekazywane uprawnionym podmiotom. 
Planowane przedsi~wzi~cie nie nalezy do inwestycji stwarzajc:tcych zagrozenie wystc:tPienia 
powamej awarii. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza granicami obszar6w obj~tych 
ochronc:t zgodnie z ustawc:t 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" PLB140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 6,5 km w 
kierunku poludniowo - zachodnim od planowanej inwestycji. 


