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Wieczfnia Koscielna Klerownik Ref !U 

Gospodarki . I InwestycfIwoj: mazowieckie 
WieczJnia Koscieina, dnia 19.~ sto . 2013 rnku mgr zr musz G't;tJifll1 

GKiI.6220.5.2013 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy 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 poin. zm.) 
w zwi!lZku 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 
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 poin. zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., ul. 
Plocka 102, 06 - 500 Mlawa dotycz!lcego wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj!lcego na: Budowie dodatkowej sluzy 
dezynfekcyjnej (brodzika), na dzialce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy komunikacji 
skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne i oboj~tne w mleJscowoSCI 
Uniszki - Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

postanawiam 

odst'lPic od obowi!lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegaj!lcego na: Budowie dodatkowej sluzy dezynfekcyjnej (brodzika), 
na dzialce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy komunikacji skladowiska odpad6w innych 
niZ niebezpieczne i oboj~tne w miejscowosci Uniszki - Cegielnia. Planowane 
przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 07 paidziemika 2013 roku (data wplywu: 08.10.2013 r.), 
uzupelnionym w dniu 21 paidziemika 2013 roku Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. 
z 0.0., ul. Plocka 102, 06 - 500 Mlawa wyst'lPil do Wojta Gminy Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj!lcego na: 
Budowie dodatkowej sluzy dezynfekcyjnej (brodzika), na dzialce nr ewidencyjny 3/5 dla 
poprawy komunikacji skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne i oboj~tne w 
miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. 
mazowieckie. Inwestor do wniosku dol!lczyl wymagane za1!lczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 
ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 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.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj!lj!l do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
1 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 poin. zm.) 
- tj. przedsi~wzi~cia polegaj!lce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsi~wzi~cia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespelniaj!lce kryteriow, 
o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1" w zwi¢u z § 2 ust. 1 pkt 47 - "skladowiska odpadow 
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inne niz wymienione w pkt 41, mog'lce przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz lOt na 
dob~ lub 0 calkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25000 t". 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udost~nianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeitstwa 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.6220.5.2013 z dnia 
23 paidziernika 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 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. 

Paitstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini'l Nr ZNS.712.28.2013, 
kt6ra wplyn~la do Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 13 listopada 2013 roku, 
odstqpil od obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
planowanego przedsi~wzi~cia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku 
(data wplywu: 18.11.2013 r.) Nr WOOS-II.4240.1532.2013.MS wyrazil opini~, Ze dla w/w 
przedsi~wzi~cia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W zwi¢U z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeitstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6in. zm.) postanowil odstqpic od obowi¢u przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na Srodowisko oraz sporZ'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsi~wzi~cia. 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem: 
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie dodatkowej sIuzy dezynfekcyjnej 
(brodzika) dla poprawy komunikacji skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne 
i oboj~tne w miejscowosci Uniszki- Cegielnia. 
Teren lokalizacji dodatkowego brodzika znajduje si~ w bezposredniej bliskosci skladowiska 
odpad6w innych niz niebezpieczne i oboj~tne w tym projektowanej nowej kwatery. Aktualnie 
dzialka 0 Dr ew. 3/5 stanowi drog~ - dodatkowy dojazd do skladowiska i instalacji 
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpad6w. 
przedmiotem przedsi~wzi~cia jest budowa nowego brodzika dezynfekuj'lcego sluz'lcego 
poprawie wjazdu samochod6w transportuj'lcych odpady na now'l kwater~ poprzez drug'l 
bram~ wjazdow(l. Bezposrednie otoczenie przedsi~wzi~cia stanowi'l tereny nalez'lce do 
Zakladu Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. (Wnioskodawca), a od strony p61nocnej 
dzialka graniczy z kompleksami lesnymi. 
b) powiazari z innymi przedsiewzif(ciami, w szczeg61nosci kumulowania sie oddzialywait 
przedsiywziyc znajdujqcych siy na obszarze, na kt6ry bydzie oddzialywac przedsiywziecie: 
Z uwagi na charakter przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ kumulowanie oddzialywait 
w stopniu powoduj'lcym wystqpienie znacznych uci'lzliwosci dla otoczenia. 
c) wykorzystania zasob6w naturalnych, surowc6w, paliw i energii : 
Eksploatacja obiektu b~dzie wii\.Zala si~ ze wzrostem zuZycia wody, energii cieplnej i energii 
elektrycznej . 
d) emisji i wystQPowania innych uciaZliwosci: 
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Etap realizacji inwestycji b~dzie zwi~y z emisj~ halasu i substancji do powietrza. Emisja 

halasu i substancj i do powietrza b~dzie zwi~zana z ruchem samochodow oraz prac~ maszyn 

budowlanych i ust~i calkowicie wraz z koncem budowy. Bior~c 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 ~~ 


dotrzymane. 

Napelnienie sluzy dezynfekcyjnej (brodzika) i wymiana plynu z brodzika dezynfekuj~cego 


b~dzie realizowana co dwa tygodnie. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego b~d~ powstawac 

okresowo, roztwor dezynfekcji zostanie zanieczyszczony zawiesin~ mineraln~ lub tez gdy 

zostanie zbyt rozcienczony odpadami atmosferycznymi. ZuZyty roztwor odprowadzany 

b~dzie poprzez ruroci~ PVC 0 160 mm do zbiomika odciekow ze skladowiska. 

e) ryzyka wystapienia powamej awarii, przy uwzglydnianiu uzywanych substancii 

i stosowanych technologii: 

Przedsi~wzi~cie ze wzgl~du na charakter i skal~ nie nalezy do przedsi~wzi~c mog~cych 


powodowac ryzyko powai;nej awarii. 

2) Usytuowanie przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 

w szczegolnosci przy istniej~cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia si~ 


srodowiska i odnawiania si~ zasob6w naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 

- uwzgl~dniaj~ce: 


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

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

nie wyst~puj~ obszary wodno - blotne i inne 0 plytkim zalegania wod 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 polnocnej teren 

inwestycji graniczy z kompleksami lesnymi. 

d) obszary obiyte ochrona, w tym strefy ochronne ujyC wod i obszary ochronne zbiornikow 

wod srodla4owych: 

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarach 

obj~tych ochrorut, w tym w strefie ochronnej uj~c wod i obszarach ochronnych zbiornikow 

wod srodlC!<iowych. 

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglydu na wystypowanie gatunkow roslin 

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ochrona, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza granicami obszarow obj~tych ochron~ 


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

z 2013 r., poz. 627 z pom. zm.). 

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

PLB 140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 6,4 km w kierunku poludniowo - zachodnim od 

terenu inwestycji. W bezposrednim s~siedztwie dzialki 0 nr ew. 3/5 przebiega granica 

Zielunsko- Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren realizacji inwestycji jest 

przeksztalcony antropogenicznie. Zabudow~ stanow~ obiekty Zakladu Uslug Komunalnych 

USKOM Sp. z 0.0. z siedzib~ w Mlawie. Budowa dodatkowej sluzy dezynfekcyjnej 

(brodzika) nie wprowadzi zmian w zagospodarowaniu terenu i nie zmieni dotychczasowego 

sposo bu j ego wykorzystania. 

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 
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Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby planowana inwestycja byla realizowana na 
terenie, na kt6rym standardy jakosci zostaly przekroczone. 
g) obszary 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
pobliZu wyst~powaly obszary 0 krajobrazie majt'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. 
h) gestosc zaludnienia: 
G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 OS.1km2 (wg danych 
GUS z 2013 r.). 
i) obszary przylegajqce do jezior: 
W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~pujt'l jeziora i inne 
naturalne zbiomiki w6d stojt'lcych. 
j) uzdrowiska i obszqry 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 wynikajt'lce z: 
a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6rq 
przedsiewziecie moze oddzialywac: 
Zasi~g przestrzenny oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia 
miejsca jego realizacji. 
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi!(wzi!(cia na poszczeg61ne elementy 
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 obcicgenia istniejqcej 
infrastruktury technicznej: 
Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji stwierdza si~ brak 
mozliwosci wystl:lPienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Plano wane 
przedsi~wzi~cie nie b~dzie znaczt'lco negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia potwierdzajt'l wystl:lPienie 
oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. Bezposrednie oddzialywania 
b~dt'l mialy jedynie zasi~g lokalny i ograniczt'l si~ do najblizszego obszaru realizacji. Z uwagi 
na skal~ i charakter przedsi~wzi~cia obowit'lZujt'lce standardy jakosci srodowiska b~dt'l 

dotrzymane. 
e) czasu trwania, cz!(stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Etap realizacji przedsi~wzi~cia b~dzie charakteryzowal si~ nieznacznym wzrostem emisji 
py16w oraz halasu do srodowiska spowodowanej ruchem pojazd6w oraz pract'l maszyn 
budowlanych. Oddzialywanie to b~dzie kr6tkotrwale i ustl:lPi po zakonczeniu prac 
budowlanych. Na etapie eksploatacji oddzialywanie przedsi~wzi~cia b~dzie mialo charakter 
lokalny i ograniczy si~ do terenu realizacji przedsi~wzi~cia. 
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Tym samym kieruj~c 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. 

POUCZENIE 

Otrzymu;q: 

1. 	 Zaklad Uslug Komunalnych " USKOM" Sp. z 0.0. 


u!' Plocka 102, 06 500 Mlawa 


2. 	 Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

uf. 17 stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wMlawie 
uf. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 

zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 500 Mlawa 


4. 	 Tablica ogloszen w Urzfidzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjhia Koscielna 

www.bip. wieczJnia. akcessnet.net 


6. 	 ala 
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