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mgr l'rL. I 52 G~bala 

GKiI.6220.5.2013 

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<'tpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ocruonie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235), a takze § 3 ust. 2 pkt 1 rozporz~dzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi<'twzi<'tc mog~cych znacz~co 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pOin. zm.) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post<'tpowania 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~cego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi<'twzi<'tcia polegajct:.cego 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 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi<'twzi<'tcia 
polegaj~cego 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, wojew6dztwo mazowieckie 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 07 paidziernika 2013 roku (data wplywu: 08.10.2013 r.), 
uzupelnionym w dniu 21 paidziernika 2013 roku Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" 
Sp. z 0.0., ul. Plocka 102, 06 - 500 Mlawa ¥I)'st:wil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decyzji 0 srodowisko¥l),ch uwarunkowaniach dla przedsi<'twzi~cia polegaj~cego 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 dolct:.czyl wymagane zalct:.czniki zgodnie z art. 74 ust. 
1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku 
i jego ocruonie, udziale spoleczenstwa w ocruonie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi<'tg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajct:.j~ do grupy przedsi<'twzi<'tc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
1 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi<'twzi<'tc 
mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6in. zm.) 
- tj. przedsi<'twzi<'tcia polegajct:.ce na rozbudowie, przebudowie lub montaZu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsi<'twzii(cia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespelniaj~ce kryteri6w, 
o kt6rych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1" w zwictZku z § 2 ust. 1 pkt 47 "skladowiska odpad6w 
inne nil: wymienione w pkt 41, mog~ce przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz lOt na 
dob<'t lub 0 calkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t". 
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Zawiadomieniem z dnia 23 pazdziernika 2013 roku W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
wszcz!:\:.l postt(powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 
roku 0 udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 1235) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.5.2013 z dnia 
23 paZdziemika 2013 roku wyst'UJi1 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsit(wzit(cia i sporz!:\:.dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsit(wzit(cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini!:\:. Nr ZNS.712.28.2013, 
kt6ra wplynt(la do Urzt(du Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 13 listopada 2013 roku, 
odst'UJil od obowi!:\:.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
planowanego przedsit(wzit(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 opinit(, ze dla 
w/w przedsit(wzit(cia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

W zwi!:\:.zku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsit(wzit(cia oraz bior!:\:.c pod uwagt( powyzsze opinie, uwzglt(dniaj!:\:.c l!:\:.czne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235) postanowieniem GKiL6220.5.2013 z dnia 19 listopada 2013 roku odst'UJil od 
obowi!:\:.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Ponadto W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postt(powania 0 zakonczeniu postt(powania 
dowodowego oraz 0 mozliwosci vvypowiedzenia sit( co do zebranych w sprawie dowod6w 
i materia16w oraz zgloszonych z!:\:.dail (zawiadomienie GKiI.6220.5.2013 z dnia 
20.11.2013 r.). 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsit(wzit(cia wynika, ze 
w przedmiotO\vym przypadku nie zachodz!:\:. szczeg6lne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 
1 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 0 udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235). 

Planowane przedsit(wzit(cie polegac bt(dzie na budowie dodatkowej sluzy 
dezynfekcyjnej (brodzika) dla poprawy komunikacji skladowiska odpad6w innych niz 
niebezpieczne i obojt(tne w miejscowosci Uniszki- Cegielnia. 
Teren lokalizacji dodatkowego brodzika znajduje sit( w bezposredniej bliskosci skladowiska 
odpad6w innych niz niebezpieczne i obojt(tne w tym projektowanej nowej kwatery. Aktualnie 
dzialka 0 nr ew. 3/5 stano wi drogt( - dodatkowy dojazd do skladowiska i instalacji 
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpad6w. 
Przedmiotem przedsit(wzit(cia jest budowa nowego brodzika dezynfekuj!:\:.cego sluz!:\:.cego 
poprawie wjazdu samochod6w transportuj!:\:.cych odpady na now!:\:. kwatert( poprzez drug!:\:. 
bramt( wjazdow!:\:.. Bezposrednie otoczenie przedsit(wzit(cia stanowi!:\:. tereny naleZ!:l.ce do 
Zakladu Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. (Wnioskodawca), a od strony p61nocnej 
dzialka graniczy z kompleksami lesnymi. 

Z uwagi na charakter przedsit(wzit(cia nie przewiduje sit( kurnulowanie oddzialywail 
w stopniu powoduj!:\:.cym wyst'UJienie znacznych uciqZliwosci dla otoczenia. 
Eksploatacja obiektu bt(dzie wi!:\:.zala sit( ze wzrostem zuzycia wody, energii cieplnej i energii 
elektrycznej. Etap realizacji inwestycji bt(dzie zwiqzany z emisj!:\:. halasu i substancji do 
powietrza. Emisja halasu i substancji do powietrza bt(dzie zwi!:\:.zana z ruchem samochod6w 
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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 zar6wno podczas realizacji, jak 
i eksploatacji, dopuszczalne poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie oraz 
standardy jakosci powietrza b~d~ 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 opadami atmosferycznymi. Zuzyty roztw6r odprowadzany b~dzie 
poprzez ruroci~ PVC 0 160 mm do zbiomika odciek6w ze skladowiska. 
Przedsiywziycie ze wzglydu na charakter i skal~ nie nalezy do przedsiywziyc mog~cych 
powodowac ryzyko powaznej awarii. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu nie wystt(puj~ obszary wodno blotne i inne 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 
Przedmiotowe przedsit(wziycie lezy poza obszarami gorskimi. Od strony p61nocnej teren 
inwestycji graniczy z kompleksarni lesnymi. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w 
rejonie inwestycji wystypowaly obszary obj~te ochron!:\:, w tym strefy ochronne ujyc wod i 
obszary ochronne zbiomikow w6d sr6dl~dowych. W zasit(gu oddzialywania inwestycji i w jej 
najblizszej okolicy nie wystt(puj~jeziora i inne naturalne zbiomiki w6d stoj~cych. Brak jest 
uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. W miejscu realizacji inwestycji nie wystt(Pll;j~ 
obszary 0 krajobrazie maj~cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bt(dzie poza granicami obszarow objt(tych 
ochron~zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekstjednolity: Dz. 
U. z 2013 L, poz. 627 z p6in. ZITI.). Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej 
ochrony ptak6w, "Dolina Wkry i Mlawki" PLB 140008, znajduje sit( w odleglosci okolo 6,4 
krn w kierunku poludniowo - zachodnim od terenu inwestycji. W bezposrednim s~siedztwie 
dzialki 0 nr ew. 3/5 przebiega granica Zielunsko- Rzt(gnowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Teren realizacji inwestycji jest przeksztalcony antropogenicznie. Zabudowt( 
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 sposobu jego wykorzystania. 

Z przedlozonej dokumentacji przedsi~wzi~cia nie wynika, aby w miejscu realizacji 
inwestycji oraz w jej poblizu wystt(powaly obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska 
zostaly przekroczone. wzglt(du na polozenie, charakter oraz skaly planowanego 
przedsi~wzit(cia nie przewiduje sit( mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania. 
Bior~c pod uwagt( charakter i skalt( inwestycji mozna stwierdzic, ze zasit(g przestrzenny 
oddzialywania przedsit(wzit(cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia miejsca realizacji. 
Przedsit(wzit(cie nie bt(dzie znacz~co oddzialywac na srodowisko. Na podstawie 
przedlozonych inforrnacji stwierdza sit( brak mozliwosci wyst~ienia oddzialywan 0 znacznej 
wielkosci i zlozonosci. Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaj~ 
wyst~ienie oddzialywan na etapie eksploatacji przedsi~wzit(cia. Etap realizacji 
przedsit(wzit(cia bydzie charakteryzowal sit( nieznacznym wzrostem emisji pyl6w oraz halasu 
do srodowiska spowodowanej ruchem pojazdow oraz prac~ maszyn budowlanych. 
Oddzialywanie to bt(dzie kr6tkotrwale i ust~i po zakonczeniu prac budowlanych. Na etapie 
eksploatacji oddzialywanie przedsiywzit(cia bydzie mialo charakter lokalny i ograniczy siy do 
terenu realizacji przedsiywzi~cia. 

Inwestycja b~dzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymog6w maj~cych 

chronic srodowisko. 
Tym samym kieruj~c sit( skal!:\:, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 

srodowiska w/w przedsiywzit(cia, nalezy stwierdzic, ze odst~ienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Bior~c powyzsze pod uwag~ orzekarnjak w sentencji decyzji. 
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Charakterystyka przedsi~wzi~cia stanowi zahteznik do niniejszej deeyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 
informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezenstwa w oehronie srodowiska oraz 
o oeenaeh oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) 
deeyzj~ 0 srodowiskmvyeh uwarunkowaniaeh dohteza si~ do wniosku 0 \vydanie deeyzji, 
o kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 w/w usta\vy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie p6zniej niz 
przed uplywem 4 lat od dnia, w kt6rym deeyzja 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh stala 
si~ ostateezna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy zlozenie wniosku moze nastqpie 
w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym deeyzja 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh stala si~ 
ostateezna, jezeli realizaeja planowanego przedsi~wzi~eia przebiega etapowo oraz nie 
zmienily si~ warunki okreSlone w deeyzji 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh. 

Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Samorz'ldowego Kolegium Odwolawezego 
w Cieehanowie za posrednietwem W 6jta Gminy Wieezfnia Koseielna w terminie 14 dni od 
daty jej dor~ezenia. ,-".----:;-;;'.~~ " 
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1. 	 Zaklad Uslug Komunalnych" USKOM" Sp. z 0.0. 


ul. Plocka 102, 06 - 500 Wawa 


2. 	 Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony ~~rodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych 1 

uf. 17 stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wawie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 500 Allawa 


3. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 

zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Wawa 


4. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 

www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 


6. 	 ala 

Zgodnie z art. I ust. I pkt 1 lit. a oraz art. 4 
us!awy z dnia J6 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tekstjednolity. Dz. U. z 20] 2 roku. poz. 1282) pobrano oplat~ skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzj~. 
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Zal!!cznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.5.2013 
z dnia 09 grudnia 2013 roku " 

Z Up. W6j\a 
mgr mz. .!U~ ~ bala: 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia Kierontk . .' 
Gospodarki K unalnel I Inll'JeSlYCp 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie dodatkowej sluzy 
dezynfekcyjnej (brodzika) dla poprawy komunikacji skladowiska odpadow innych niz 
niebezpieczne i oboj~tne w miejscowosci Uniszki- Cegielnia. 
Teren lokalizacji dodatkowego brodzika znajduje si~ w bezposredniej bliskosci skladowiska 
odpadow innych niz niebezpieczne i oboj~tne w tym projektowanej nowej kwatery. Aktualnie 
dzialka 0 nr ew. 3/5 stanowi drog~ - dodatkowy dojazd do skladowiska i instalacji 
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow. 
Przedmiotem przedsi~wzi~cia jest budowa nowego brodzika dezynfekujqcego sluzqcego 
poprawie wjazdu samochodow transportujqcych 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 polnocnej 
dzialka graniczy z kompleksami lesnymi. 

Z uwagi na charakter przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ kumulowanie oddzialywan 
w stopniu powoduj'lcym wystqpienie znacznych uci'lzliwosci dla otoczenia. 
Eksploatacja obiektu b~dzie wi'lzala si~ ze wzrostem zuzycia wody, energii cieplnej i energii 
elektrycznej. 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 samochodow 
oraz prac'l maszyn budowlanych i ustqpi calkowicie 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. 
Napelnienie sluzy dezynfekcyjnej (brodzika) i wymiana plynu z brodzika dezynfekuj'lcego 
b~dzie realizowana co dwa tygodnie. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego b~d'l powstawac 
okresowo, roztwor dezynfekcji zostanie zanieczyszczony zawiesin'l mineraln'llub tez, gdy 
zostanie zbyt rozcienczony opadami atmosferycznymi. Zuzyty roztw6r odprowadzany b~dzie 
poprzez rurocictg PVC 0 160 mm do zbiomika odciekow ze skladowiska. 
Przedsi~wzi~cie ze wzgl~du na charakter i skal~ nie nalezy do przedsi~wzi~c mog'lcych 
powodowac ryzyko powai:nej awarii. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
poblizu nie wyst~puj'l obszary wodno - blotne i inne 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 
Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami gorskimi. Od strony polnocnej teren 
inwestycji graniczy z kompleksami lesnymi. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w 
rejonie inwestycji wyst~powaly obszary obj~te ochronq, w tym strefy ochronne uj~c wod i 
obszary ochronne zbiomikow wod srodl'ldowych. W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej 
najblizszej okolicy nie wyst~puj'ljeziora i inne naturalne zbiomiki wod stoj'lcych. Brak jest 
uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. W miejscu realizacji inwestycji nie wyst~puj'l 
obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza granicami obszarow 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 z poin. 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'lsiedztwie 
dzialki 0 nr ew. 3/5 przebiega granica Zielunsko- Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 


