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POSTANOWIENIE 

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

infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.) w zwi'lZku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
adrninistracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zrn.), a takZe § 3 ust. 1 pkt 
88 lit a rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
rnog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zrn.) po 
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Grzegorza Borkowskiego, zarn. Kuklin 46, 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotycz'lcego wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: Budowie stawu - zbiornika 
retencyjnego, czerpni, rezerwuaru wody dyspozycyjnej dla nawodnien utytkow rolnych 
system em deszczowni przenosnej, na dzialce nr ew. 53/49 w miejscowosci 
Wieczfnia - Kolonia, gm. Wieczfnia Koscielna (nawadnianiem planuje si~ objllc dzialki 
nr ew. 53/22,53/30,53/15,53/38,54/2,54/3,55/4) 

postanawiam 

odstqpic od obowi'lZku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegajClcego na: Budowie stawu - zbiornika retencyjnego, czerpni, 
rezerwuaru wody dyspozycyjnej dla nawodnien utytkow rolnych systemem deszczowni 
przenosnej, na dzialce nr ew. 53/49 w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gm. Wieczfnia 
Koscielna (nawadnianiem planuje sif objllc dzialki nr ew. 53/22, 53/30, 53/15, 53/38, 
54/2,54/3,55/4). Planowane przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na terenie Grniny Wieczfnia 
Koscielna, powiat rnlawski, woj. rnazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiern z dnia 24 lutego 2014 roku (data wplywu: 19 rnarca 2014 r.) 
uzupelnionyrn w dniu 04.04.2014 r. Pan Grzegorz Borkowski, zarn. Kuklin 46, 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpil do W6jta Grniny Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajClcego na: 
Budowie stawu - zbiornika retencyjnego, czerpni, rezerwuaru wody dyspozycyjnej dla 
nawodnien utytkow rolnych system em deszczowni przenosnej, na dzialce nr ew. 53/49 
w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gm. Wieczfnia Koscielna (nawadnianiem planuje 
sif objllc dziatki nr ew. 53/22, 53/30, 53/15, 53/38,54/2,54/3,55/4). 

Inwestor do wniosku dolClczyl wyrnagane zalClczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 paZdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zrn.). 

Rodzaj, pararnetry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedrniotowej inwestycji zaliczajCljCl do grupy przedsi~wzi~c wyrnienionych w § 3 ust. 1 pkt 
88 lit. a rozporzCldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzi~c rnogClcych znaczClco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) - ij. gospodarowanie wodCl w rolnictwie polegajClce na rnelioracji 1*, pastwisk 
i nieuzytk6w. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
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srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem GKi1.6220A.2014 z dnia 
07 kwietnia 2014 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi<\.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz<\.dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie wezwal W6jta Gminy 
Wieczfuia Koscielna pismem z dnia 23 kwietnia 2014 roku, znak: ZNS.471.20.2014 do 
udzielenia dodatkowych informacji dotycZ<\.cych w/w przedsi~wzi~cia. Nast~pnie tutejszy 
organ pismem z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak: GKiI.6220.4.2014 wezwal Inwestora - Pana 
Grzegorza Borkowskiego do zlozenia dodatkowych informacji. Uzupelnienie wplyn~lo do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 07 maja 2014 r. Nast~pnie W6jt Gminy Wieczfuia 
Koscielna pismem z dnia 12 maja 2014 roku, znak: GKi1.6220A.2014 przeslal w/w 
informacje do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie. 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini<\. z dnia 23 maja 2014 roku (data 
wplywu: 17.07.2014 r.) Nr ZNS.471.20.2014, odst~il od obowil\Zku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 17 kwietnia 
2014 roku (data wplywu: 22.04.2014 r.), znak: WOOS-II.4240A73.2014.1A wezwal W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia wniosku 0 kopi~ wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu obj~tego przedmiotowym 
wnioskiem, jezeli plan ten zostal uchwalony, poswiadczon<\. za zgodnosc z oryginalem przez 
wlaSciw<\. osob~ alba informacj~ 0 jego braku. Informacj~ 0 braku obowiq2:uj<\.cego 
miejscowego planu zagospodarowania dla dzialek 0 nr ew. 53/49, 53/30 i 54/3 oraz wypis 
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfuia Koscielna 
tutejszy organ przeslal do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 
pismem z dnia 24 kwietnia 2014 roku. 
Nast~pnie w toku prowadzonego post~powania administracyjnego Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 05 maja 2014 r. (data wplywu: 22.05.2014 
r.), znak: WOOS-II.4240.473.2014.1A wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 
uzupelnienia infonnacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia. 
Z uwagi na oczekiwanie na zlozenie uzupelnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
w Warszawie pismem z dnia 29 maja 2014 roku (data wplywu: 02.06.2014 r.) przedluzyl 
termin zalatwienia sprawy do dnia 18 czerwca 2014 roku. 
Tutejszy organ wezwal Inwestora - Pana Grzegorza Borkowskiego pismem z dnia 23 maja 
2014 roku, znak: GKiI.6220.4.2014 do uzupelnienia w/w informacji. 
Pismem z dnia 29 maja 2014 roku Pan Grzegorz Borkowski zwr6cil si~ do W 6jta Gminy 
Wieczfuia Koscielna 0 przedluzenie terminu do wniesienia uzupelnienia w/w informacji do 
dnia 17 czerwca 2014 roku. Pismem z dnia 30 maja 2014 roku, znak: GKiI.6220.4.2014 W6jt 
Gminy Wieczfuia Koscielna poinformowal Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w 
Warszawie, ze uzupelnienie do przedmiotowej sprawy zostanie przekazane do 23 czerwca 
2014 roku. W odpowiedzi na powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem 
z dnia 05 czerwca 2014 roku, znak: WOOS-II.4240A73.2014.IA przedluzyl termin 
zalatwienia sprawy do 09 lipca 2014 roku. 
Uzupelnienie wplyn~lo do W6jta gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 16 czerwca 2014 roku. 
Nast~pnie tutejszy organ przeslal w/w uzupelnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 17 czerwca 2014 r., znak: GKiL6220A.2014. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 24 czerwca 
2014 r. (data wplywu: 26.06.2014 r.), znak: WOOS-II.4240.473.2014.1A ponownie wezwal 
W 6jta Gminy Wieczfuia Koscielna do zlozenia wyjasnien, jednoczesnie wskazuj<\.c termin 
zalatwienia powyzszej sprawy do dnia 22 lipca 2014 roku. 
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Nast~pnie tutejszy organ pismem z dnia 30 czerwca 2014 roku, znak: GKiI.6220A.2014 
wezwal Inwestora do uzupelnienia informacji. Pismem z dnia 03 lipca 2014 roku Pan 
Grzegorz Borkowski zwr6cil si~ do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 przedluzenie 
terminu do wniesienia uzupelnienia w/w informacji do dnia 15 lipca 2014 roku. Uzupelnienie 
wplyn~lo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 091ipca 2014 roku i zostalo przeslane 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pismem z dnia 11 lipca 2014 roku, znak: 
GKi1.6220A.20 14. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 22 lipca 2014 roku 
(data wplywu: 24.07.2014 r.), znak: WOOS-II.4240.473.2014.IA wyrazil opini~, ze dla w/w 
przedsi~wzi~cia nie rna koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W zwi'lZku 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 spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) postanowil odstcwic od obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsi~wzi~cia, argumentuj'lc to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowan: 

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 stawu - zbiornika retencyjnego, 
czerpni, rezerwuaru wody dyspozycyjnej dla nawadniania uzytk6w rolnych systemem 
deszczowni ruchomej (przestawnej), na dzialce 0 nr ew. 53/49 w miejscowosci 
Wieczfnia-Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia przedmiotowej dzialki wynosi 
6,2577 ha i stanowi'l j'l hlki i grunty pod wodami (LIV - 1,3065 ha i WLIV - 0,0777 ha), 
pastwiska i grunty pod wodami (WPsV - 0,0339 ha i PsVI - 0,2886 ha), grunty orne (RIVa
3,2017 ha, RIVb - 0,3539 ha i RVI - 0,9954 ha). 
Dzialki 0 nr ew. 53/49, 53/30 i 54/3 nie obj~te S'l ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna, natomiast pozostale dzialki 
inwestycyjne polozone S'l na terenach rolnych. 
Na dzialce 0 nr ew. 53/49 planuje si~ zrealizowac nast~puj'lce obiekty budowlane: 

1. 	 Rurociqg betonowy srednicy 60 cm z betonowym wlotem i wylotem dokowym. 
2. 	 Ziemny zbiornik retencyjny-staw do nawodnien uzytk6w rolnych 0 nast~puj'lcych 

parametrach: 
- wymiary: 20 x 20 m; 
- F = 400 m2

; 

- gl~bokosci H = 2,90 m; 
- nachyleniu skarp l:n = 1 :2. 

3. Czerpni~ - stanowisko do poboru wody. 
Skarpy zbiornika powyzej linii wodnej ubezpieczone zostan'l damin'l:, a teren wok61 stawu 
zostanie wysiany nasionami traw. 

m2Projektowany ziemny zbiornik retencyjny 0 powierzchni okolo 400 b~dzie pol'lczony 
rurociqgiem betonowym z korytem rzeki Wieczfnianki, zlokalizowanym okolo 6,0 m na 
zach6d odjej koryta. 
Rzeka Wieczfnianka jest ciekiem zaliczanym do melioracji podstawowych, uchodz'lcych 
w okolicy wsi Wasily do rzeki Orzyc w kilometrze 136,200 jej biegu. 
Obszar przewidziany do deszczowania wynosic b~dzie okolo 54,69 ha i obejmowal b~dzie 
nast~puj'lce dzialki 0 nr ew.: 

- 53/22 - 3,25 ha; 

- 53/30 - 1,79 ha; 

- 53115 - 22,65 ha; 

- 53/38 - 10,20 ha; 
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* 54/2 - 1,76; 
* 54/3 - 8,35; 
* 55/4 - 6,69 ha. 

Areal b~dzie nawadniany sukcesywnie i w miar~ potrzeb. Nawadnianiem za pomoc~ 
deszczowni obj~ty b~dzie teren, stanowi~cy naturalny stok skierowany w stron~ koryta rzeki 
Wieczfnianki. 
Planowana do realizacji deszczownia ruchoma (przestawna) me b~dzie obiektem na stale 
przytwierdzonym do gruntu lub w gruncie. B~dzie to system rurociqg6w powierzchniowych 
zakonczony zraszaczami, kt6ry montowany b~dzie na danej powierzchni uzytk6w rolnych 
i demontowany po nawodnieniu lub po zakonczeniu okresu wegetacji. Powierzchnia 
zajmowana przez deszczownie b~dzie zrnieniae si~ w zaleznosci od potrzeb, tj.: ilosci 
opad6w, rodzaju gleby, stanu wilgotnosci tej gleby. Zaklada si~, ze maksymalnie w okresie 
wegetacji moze bye poddanym zabiegom deszczowania l~cznie okolo 55 ha uzytk6w rolnych. 
Nawadnianie upraw poprzez deszczowanie polegac b~dzie na dostarczeniu rurociqgami wody 
do poszczeg61nych upraw polowych w okresie najwi~kszego na ni~ zapotrzebowania przez 
rosliny, jak tez zabezpieczenia potrzeb wodnych i uzupelnienia niedobor6w wodnych roslin 
w dlUZszych okresach bez deszczu. 
Pob6r wody do nawodnien deszczownianych odbywal si~ b~dzie w okresie od maja do 
sierpnia, a wielkosci pobieranej wody zalezne b~d~ od wielkosci arealu upraw, rodzaju upraw 
i wielkosci opad6w w ciqgu okresu wegetacji. 

b) powiqzafl z innymi przedsiewzi~ciami, w szczeg61nosci kumulowania sie oddzialywafl 

przedsiewziec znajdujacych sie na obszarze, na kt6ry b~dzie oddzialywac przedsiewziecie: 

Ze wzgl~du na charakter planowanego przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ kumulacji 

oddzialywafl przedmiotowej inwestycji z oddzialywaniami innych przedsi~wzi~e 


znajduj~cych si~ na przedmiotowym obszarze w stopniu powoduj~cym znaczne 

oddzialywanie na srodowisko. 


c) wykorzystania zasob6w naturalnych: 

Podczas prac zwi~zanych z wykonywaniem stawu do nawadniania uZytk6w rolnych 

wykorzystywane b~dzie paliwo do maszyn budowlanych oraz nasiona traw do obsiewu terenu 

wok61 zbiomika. 


d) emisii i wyst~powania innych uciflZliwosci: 

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsi~wzi~cia krotkotrwal~ uci~zliwosci~ b~dzie halas 

oraz emisja gazow i py16w, spowodowana glownie transportem material ow do budowy 

urz~dzenia wodnego. Uci'li:liwosci te usUWi~ po zakonczeniu prac budowlanych. 

Na etapie eksploatacji inwestycji nie b~d~ wytwarzane scieki bytowe, technologiczne ani 

opady. 

Emitorem halasu w przypadku zainstalowania agregatu pompowego b~dzie silnik spalinowy, 

ktorego oddzialywanie b~dzie znikome. 

Celem nawodnienia poprzez zraszanie b~dzie dostarczenie wody do powierzchniowej 

warstwy gleby w postaci zblizonej do deszczu naturalnego, jak rowniez zabezpieczenie 

potrzeb wodnych i uzupelnienia niedoborow wodnych roslin w dluzszych okresach bez 

deszczu. 

Oddzialywanie ilosciowe wody pobieranej do nawodnien w ilosci 90 m31h, co daje 25 lis na 

stan wod w rzece b~dzie oddzialywaniem malo znacz~cym, zauwai:alnym jedynie w okresie 

lipca i sierpnia. 

W celu dotrzymania przeplywu nienaruszalnego rzeki Wieczfnianki, rura wlotowa do 

zbiomika retencyjnego posadowiona zostanie na wyliczonej rz~dnej gwarantuj~cej 


zachowanie przeplywu biologicznego. Z przedstawionych wyliczen wynika, ze przeplyw 

dyspozycyjny wyliczony dla poszczegolnych okresow jest wystarczaj~cy, aby pokryc 
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zapotrzebowanie na wod~ do cel6w melioracji. Powyzsze warunki korzystania z zasob6w 

wodnych rzeki Wieczfnianki okresli pozwolenie wodnoprawne. 

Planowany do realizacji staw, b~d'lce jednoczeSnie zbiornikami malej retencji, korzystnie 

b~dzie wplywac zar6wno na uzytki rolne, uzytki ekologiczne jak r6wniez na mikroklimat. 


e) ryzyka wystapienia powai:nej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji 

stosowanych technologii: 

Planowane przedsi~wzi~cie nie nalezy do przedsi~wzi~c stwarzaj'lcych ryzyko wyst~ienia 


powaZuej awarii. 


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

w szczeg6lnosci przy istniej'lcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si~ 


srodowiska i odnawiania si~ zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowail miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego 

uwzgl~dniaj 'lce: 


a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych: 

Dzialka 0 nr ew. 53/49, na kt6rej planuje si~ wykonac zbiornik retencyjny, czerpni~ dla uj~cia 


wody oraz dzialki 0 nr ew. 53115, 53/22, 53/30, 53/38, 54/2, 54/3 i 55/4 lez'l w zlewni rzeki 

Wieczfnianki, kt6ra b~dzie pelnic funkcje zar6wno odbiornika jak i doprowadzalnika w6d 

powierzchniowych. 

Rzeka Wieczfnianka znajduje si~ w zlewni rzeki Orzyc, kt6ra zlokalizowana jest w obszarze 

jednolitych CZ~SCI w6d powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem 

PLRW2000172658149 0 nazwie Orzyc od zr6del do Tamki z Tamk'l. 

Jest to: 


- Scalona cz~sc w6d: SW1221, 

- Region wodny: Srodkowej Wisly, 

- Obszar dorzecza: Kod: 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisly, 

- Ekoregion: R6wniny Wschodnie (16); 

- typ: Potok nizinny piaszczysty (17) 

- status: naturalna cz~sc w6d, 

- ocena stanu: zly, 

- ocena ryzyka nieosictgni~cia cel6w srodowiskowych: niezagrozona. 


Celem srodowiskowym dla JCWP jest osictgni~cie dobrego potencjalu ekologicznego 

i dobrego stanu chemicznego. Planowana inwestycja nie b~dzie miala negatywnego wplywu 

na cele srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. 


b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy. 


c) obszary g6rskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie przebiega poza obszarami g6rskim i leSnymi. 


d) obszary obi~te ochrona, w tym strefy ochronne ujec w6d i obszary ochronne zbiornik6w 

w6d sr6dladowych: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu lub w rejonie realizacji 

przedsi~wzi~cia wyst~powaly obszary obj~te ochron'l, w tym strefy ochronne uj~c w6d b'ldz 

obszary ochronne zbiornik6w w6d sr6dhtdowych. 


e) obszary wymagajilce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunk6w roslin i 

zwierzilt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj!(tych ochrona, w tym obszary sieci 

Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 
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Teren pod przedmiotow~ inwestycj~, polozony jest poza obszarami obj~tymi ochron~ na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 

ze zm.). 

Najblizej po!ozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry 

i Mlawki PLB140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 12,6 km w kierunku poludniowo 

zachodnim od planowanej inwestycji. 

Teren inwestycji, to obszar przeobrazony na skutek intensywnej gospodarki rolnej oraz 

wykonania urz~dzen melioracji wodnych. Nie przewiduje si~ zniszczenia szaty roslinnej 

poprzez wycink~ drzew. 


f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Z karty informacyjnej przedsi~wzi~cia nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w rejonie 

wyst~powania obszar6w, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 


g) obszary 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturalne lub archeologiczne: 

Z karty informacyjnej przedsi~wzi~cia nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w rejonie 

wyst~powania obszar6w 0 krajobrazie maj~cym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne. 


h) gestosc zaludnienia: 

G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os6blkm2 (wg danych 

GUS z 2013 r.). 

i) obszary przylegajace do jezior: 

W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~puj~ zbiomiki w6d 

stoj~cych. 


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~ce z: 


a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6ra 

przedsiewziecie moze oddzialywac: 

Bior~c pod uwag~ skal~ i charakter przedsi~wzi~cia mozna stwierdzic, ze oddzialywanie 

przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia miejscajego realizacji i eksploatacji. 


b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeg61ne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj~ nie wyst~i transgraniczne 

oddzialywanie na srodowisko. 


c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniej'lcej 

infrastruktury technicznej: 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji moZna stwierdzic, ze w zwi¢u z realizacj~ 


,i eksploatacj~ przedsi~wzi~cia, ze wzgl~du na jego charakter i skal~ nie wyst~i~ / 
!

oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsi~wzi~cie nie b~dzie fnegatywnie oddzialywac na srodowisko. ~ 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia potwierdzaj~ wyst~ienie 

oddzialywan na etapie realizacji przedsi~wzi~cia. Bezposrednie oddzialywania b~d~ mialy 
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jedynie zasi~g lokalny i ogranicz~ si~ do najblizszego obszaru realizacji inwestycji oraz nie 

spowoduj~ przekroczenia standardow j akosci srodowiska. 


e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Z karty informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze funkcjonowanie planowanej inwestycji nie 

spowoduje ucillZliwosci, ktore rnoglyby negatywnie wplyn~c na jakosc srodowiska. Poprawa 

stosunkow wodnych przez retencjonowanie wod poprawi warunki upraw rolnych. 


Tyrn sarnyrn kieruj~c si~ skal~ usytuowaniern i wplywern na poszczegolne elernenty 

srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 


POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zaZalenie. 

Otrzymujq: 

1. 	Pan Grzegorz Borkowski 

zam. Kuklin 46, 06 513 Wieczfnia Koscielna 


2. Strony postwowania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych I 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 

3. 	 Pan Dariusz P6lkoszek 
Soltys wsi Wieczfnia - Kolonia 
zam. Wieczfnia - Kolonia nr 22, 06 513 Wieczfnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 
www.bip.wieczfnia.akcessnet.net 

6. 	 A/a 
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