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GKiI.6220.7.2014 
POSTANOWIENIE 

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

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo1eczenstwa 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 
administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 
80 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~6 
mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze 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: rekultywacji wydzielonej cz~sci 
skladowiska innego niZ niebezpieczne i oboj~tne - kwatery nr 3, na dzialce nr 
ewidencyjny 3/12 w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna 

postanawiam 

odst'lPi6 od obowiGlZku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: rekultywacji wydzielonej cz\,sci skladowiska innego niz 
niebezpieczne i oboj\,tne kwatery nr 3 w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, na dzialce nr 
ewidencyjny 3/12. Planowane przedsi\,wzi\,cie realizowane b\,dzie na terenie gminy 
Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 07 lipca 2014 roku (data wplywu: 09.07.2014 r.) uzupelnionym 
w dniu 23.07.2014 r. Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., ul. Plocka 102, 
06 500 Mlawa wyst'lPil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi\,wzi~cia polegaj'lcego na: rekultywacji 
wydzielonej cz~sci skladowiska innego niZ niebezpieczne i oboj~tne - kwatery nr 3, na 
dzialce nr ewidencyjny 3/12 w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gm. Wieczfnia 
Koscielna. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 14 lipca 2014 roku wezwal 
Inwestora do usuni~cia brak6w wniosku oraz do uzupelnienia informacji zawartych w karcie 
informacyjnej przedsi~wzi~cia. Pismem z dnia 18.07.2014 r. (data wplywu: 23.07.2014 r.) 
Inwestor przedlozyl w/w uzupelnienie. 

Zawiadomieniem GKiI.6220.7.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku W6jt gminy Wieczfnia 
Koscielna wszcz'll post~powanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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 (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.7.2014 z dnia 
30 lipca 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'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. 

1 



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie postanowieniem z dnia 08 sierpnia 
2014 roku, znak sprawy: ZNS.471.43.2014 wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 
uzupelnienia karty informacyjnej przedsi~wzi~cia. Nast~pnie tutejszy organ pismem z dnia 
11 sierpnia 2014 roku wezwal Inwestora do uzupelnienia. Zaklad Uslug Komunalnych 
"Uskom" Sp. z 0.0. w Mlawie przedlozyl w/w uzupelnienie przy pismie z dnia 19 sierpnia 
2014 roku. W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem z dnia 27 sierpnia, znak sprawy: 
GKiI.6220.7.2014 przeslal uzupelniona dokumentacj~ do Panstwowego Powiatowego 
Inspektora sanitarnego w Mlawie. Panstwowy powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie nie 
wydal w terminie ustawowym 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 paidziemika 2008 roku 
o udost~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 ze zm.) zgodnie, z kt6rym niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku traktuje si~, jako brak zastrzezen. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 12 sierpnia 
2014 roku (data wplywu: 14.08.2014 r.) wezwal W6jta Gminy Wieczfuia Koscielna do 
uzupelnienia informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji. W6jt Gminy Wieczfuia 
Koscielna pismem z dnia 18 sierpnia 2014 roku wezwal Inwestora do uzupelnienia w/w 
dokumentacji, wyznaczaj'l:c 5 - dniowy termin zlozenia uzupelnienia. Pismem z dnia 
26 sierpnia 2014 r. Inwestor zwr6cil si~ do tutejszego organu 0 przesuni~cie terminu do 
zlozenia uzupelnienia do dnia 05.09.2014 r. Jednoczesnie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 wydluzenie 
terminu do wniesienia uzupelnienia do dnia 09 wrzesnia 2014 roku. W odpowiedzi na 
powyzsze pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 02 wrzesnia 2014 
r., znak: WOOS-II.4240.l031.2014.IA wyznaczyl termin zalatwienia sprawy do dnia 
03 pazdziemika 2014 roku. Uzupelnienie Inwestora wplyn~o w dniu 03 wrzesnia 2014 roku. 
Nast~pnie tutejszy organ przeslal powyzsze uzupelnienie do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska pismem z dnia 08 wrzesnia 2014 roku, znak sprawy: GKiI.6220.7.2014. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 12 wrzesnia 
2014 roku (data wplywu: 16.09.2014 r.) Nr WOOS-II.4240.1031.2014.IA wyrazil opini~, ze 
dla w/w przedsi~wzi~cia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj'l:j'l: do grupy przedsi~wzi~e wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
80 rozporz'l:dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~e 
mog'l:cych znacz'l:co oddzialywae na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) 

tj. "instalacje zwi'l:zane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpad6w, inne niz 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 47, z wyl'l:czeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wi~kszej niz 0,5 MW lub wytwarzaj'l:cych 
ekwiwalentn'l: ilose biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych cel6w niz produkcja 
energii elektrycznej, a takZe miejsca retencji powierzchniowej odpad6w oraz rekultywacja 
skladowisk odpad6w". 

W zwi¢u z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'l:c pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'l:c l'l:czne 
uwarunkowania zawarte wart. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) postanowil odstqpic od obowi¢u przeprowadzenia oceny oddzialywania 
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na srodowisko oraz sporzC:.tdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsi~wzi~cia, argumentujC:.tc 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 

proporC]1: 
Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na rekultywacji wydzielonej cz~sci 
skladowiska innego niz niebezpieczne i oboj~tne kwatery nr 3, na dzialce 0 nr ew. 
3/12 w miejscowosci Uniszki-Cegielnia, gmina Wieczfuia Koscielna. 
Otoczenie terenu skladowiska stanowiC:.t tereny lesne, a od strony wschodniej baza 
przerobu kruszyw. Z informacji zawartych w przedlozonej dokurnentacji wynika, ze 
najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si~ w odleglosci okolo 230 m w kierunku 
p6lnocno-wschodnim. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Uniszki-Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna, zatwierdzonym uchwalC:.t Nr VIII/44/07 
Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r., ogloszonC:.t w Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 208. poz. 5976 z dnia 14 paidziernika 2007 r., dzialka 0 nr ew. 3/12, 
polozona jest na obszarze oznaczonym symbolem NU teren przeznaczony pod 
skladowisko odpad6w stalych. 
Na terenie skladowiska Zakladu Uslug Komunalnych "Uskom" Sp. z o. o. znajdujC:.t si~ 
trzy kwatery do skladowania odpad6w. W chwili obecnej eksploatowana jest wylC:.tcznie 
kwatera nr 3. Eksploatacj~ dw6ch pozostalych zakoflczono dnia 5 stycznia 2009 r. 
Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego wydal decyzj~ z dnia 18 grudnia 2012 r., 
znak: PS-IV.7241.21.2012.BS udzielajC:.tcC:.t zgody Zakladowi Uslug Komunalnych 
"Uskom" Sp. z o. o. na zamkni~cie kwatery nr 1 i nr 2 skladowiska odpad6w innych niz 
niebezpieczne i oboj~tne, zlokalizowanych w Uniszkach-Cegielnia. 
Teren skladowiska obejmuje dzialki 0 nr ew. 4/1, 5/1, 5/2, 4/3, 317, 3/8 i 3/12. 
Powierzchnia ww. dzialek wynosi 12,2391 ha. Kwatera nr 3, kt6ra jest przedrniotem 
wniosku, polo zona jest na dzialce 0 nr ew. 3/120 powierzchni 3,7091 ha. Z informacji 
zawartych w przedlozonej dokurnentacji wynika, ze przedmiotowe skladowisko 
odpad6w kwatera nr 3, zostalo zakwalifikowane do innych niz niebezpieczne 
i oboj~tne 0 zdolnosciach przyjmowania powyzej 10 Mg/dob~ lub 0 calkowitej 
pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 ton. 
Parametry techniczne kwatery nr 3 sC:.t nast~pujC:.tce: 
- kwatera podpoziomowo-nadpoziomowa, w niecce po wydobyciu kruszywa; 
- obj~tosc kwatery nr 3 do 490 000 m3

; 

- powierzchnia dna kwatery 7104 m2
; 

- rz~dna dna kwatery - 171,0 m n. p. m.; 
- rz~dna docelowa kwatery- 205 m n. p. m.; 
- skladowanie odpad6w przy zachowaniu pochylenia skarp - 1 :2,0; 
- dno kwatery - 14 m ponizej powierzchni terenu; 
- maksymalna wysokosc skladowania odpad6w - 18 m ponad poziom terenu. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze kwatera nr 3 zostala 
wyposazona w nast~pujC:.tce urzC:.tdzenia: 
1) SztucznC:.t barier~ geologicznC:.t z gliny 0 miC:.tzszosci 0,5 m i wsp61czynniku 
przepuszczalnosci k<lxlO-9 mls; 
2) Uszczelnianie syntetyczne z foHi (geomembrany) PEHD 0 grubosci 2 mm, pokrytej 
geow16kninct; 
3) System drenazu skladajC:.tcy si~ z rur PEHD 0 200 i 0176 mm, ulozonych w warstwie 
filtracyjnej z piasku i zwiru 0 mictZszosci 0,5 m; 
4) 2 zbiorniki stalowe 0 pojemnosci 60 m3 do gromadzenia odciek6w. 
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5) Instalacj~ do odprowadzania i zagospodarowywania gazu skladowiskowego, 
wyposazonll w studnie odgazowujllce (12 sztuk) , pochodni~ oraz elektrowni~ 

biogazowll typu STB. 
W ramach rekultywacji kwatery nr 3, przewiduje si~ wykonywanie nast~pujllcych prac: 
- niwelacj~ terenu i nadanie regularnych spadk6w niecce, w kt6rej zlokalizowane jest 
skladowisko; 
- uksztaltowanie czaszy kwatery nr 3 przy uzyciu odpad6w wymienionych 
w Za1llczniku nr 2 Rozporzlldzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie skladowisk odpad6w (Dz. U. 2013 r. poz. 523), tj.: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 
03,170107,170180, 170508i 191209. 
Skarpy kwatery Sll obecnie stateczne i porosni~te roslinnoscill zabezpieczajllcll przed 
erozjll wodnll stok6w. Inwestor ze wzgl~du na projektowany spadek 1:2 przewiduje 
uzupelnienie warstwy rekultywacyjnej, kt6rajednoczesnie b~dzie stanowi6 warstw~ pod 
nasadzenia wierzby i wysiew roslin. W celu uregulowania gospodarki wodami 
opadowymi, w ramach PraC rekultywacyjnych planuje si~ wykonanie row6w 
opaskowych na skarpach kwatery nr 3. 
Teren skladowiska jest ogrodzony i otoczony pasem zieleni izolacyjnej wysokiej 
o szerokosci przekraczajllcej 10m. 

Dojazd do skladowiska od drogi Mlawa Gdailsk odbywa si~ drogll 0 nawierzchni 

asfaltowej 0 dlugosci okolo 150 m. 


b) powiazail z innymi przedsiewzieciami. w szczeg6lnosci kumulowania si(( 

oddzialywail przedsicwzie6 znajdujacych sic na obszarze, na kt6ry bedzie oddzialywa6 

przedsigwzigcie: 

Planowana inwestycja polega6 b~dzie na rekultywacji skladowiska odpad6w i ma na 

celu przywr6cenie gruntom wlasciwosci uzytkowej. 


c) wykorzystania zasob6w naturalnych, surowc6w i paliw: 

Dla realizacji przedsi~wzi~cia polegajllcego na rekultywacji wydzielonej CZ~SCI 


skladowiska odpad6w innych niz niebezpieczne nie przewiduje si~ zuzycia wody 

i paliw. Jedynie przy wykonaniu warstwy rekultywacyjnej, wykorzystane b~dll odpady 

wymienione w Za1llczniku nr 2 Rozporzlldzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie skladowisk odpad6w 

(Dz. U. 2013 r. poz. 523). 


d) emisji i wystepowania innych ucicgliwosci: 

W trakcie realizacji inwestycji (prace rekultywacyjne) wystEjpill w analizowanym 

rejonie okresowe uci~liwosci zwh\zane z emisjll halasu oraz z emisjll substancji 

pylowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracll sprz~tu mechanicznego oraz 

przejazdami pojazd6w transportujllcych materialy. B~dll to jednak uci~liwosci 


okresowe i ustEjpill po zakonczeniu prac budowlanych. 

Rekultywacja skladowiska polega6 b~dzie na uksztaltowaniu rzezby terenu oraz 

przywr6ceniu gruntom wlasciwosci uzytkowej wraz z zabezpieczeniem teren6w 

przyleglych przed negatywnym oddzialywaniem. Planowane do wykonania warstwy 

rekultywacyjne zabezpieczll teren kwatery skladowiska przed erozjll wodnll i wietrznll 

oraz umozliwillPowstanie trwalej pokrywy roslinnej. 

Rekultywacja przyczyni si~ przede wszystkim do uszczelnienia wierzchowiny kwater, 

a tym samym zmniejszenia wielkosci infiltracji w6d opadowych i roztopowych w gillb 

masy zdeponowanych odpad6w, co jest gl6wnym Zr6dlem powstania w6d odciekowych 

stanowillcych zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego. Wody opadowe 

i roztopowe docelowo dzi~ki zapewnieniu odpowiednich spadk6w wierzchowiny 

kwater splywa6 b~dll po skarpach do row6w opaskowych. 
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Nad zrekultywowanym skladowiskiem sprawowany b~dzie nadz6r polegajetcy na 

piel~gnacji jego wierzchowiny do czasu jej pemego zadamienia oraz prowadzeniu 

monitoringu srodowiska zgodnie z rozporzetdzeniem. 


e) ryzyka wvstcmienia powaznej awarii, przy uwzglstdnieniu uzywanych substancji i 

stosowanych technologii: 

Planowana inwestycja nie jest przedsi~wzi~ciem mogetcym stwarza6 ryzyko 

wystqpienia powaznej awarii. 


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

srodowiska, w szczeg6lnosci przy istniejetcym uZytkowaniu terenu, zdolnosci 

samooczyszczania si~ srodowiska i odnawiania si~ zasob6w naturalnych, walor6w 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowaft miejscowych plan6w 

zagospodarowania przestrzennego uwzgl~dniajetce: 


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

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 

wyst~powaly obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d 

podziemnych. Rzeka Mlawka przeplywa w odleglosci okolo 2-4 km po stronie 

p61nocnej i zachodniej. 


b) obszary wybrzezy: 

przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy. 


c) obszary g6rskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami g6rskimi. Otoczenie terenu 

skladowiska stanowiet lasy. 


d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uistc w6d i obszary ochronne 

zbiomik6w w6d sr6dladowych: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 

wyst~powaly obszary obj{(te ochronct, w tym strefy ochronne uj~6 w6d i obszary 

ochronne zbiomik6w w6d sr6dletdowych. 


e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunk6w 

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

obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Teren pod przedmiotowet inwestycj~, polozony jest poza obszarami obj~tymi ochronetna 

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

poz. 627 ze zm.). 

Obszar inwestycji polozony jest w bliskim s<tSiedztwie Zielunsko-Rzegnowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla kt6rego obowietzujetcym aktem prawnym jest 

Rozporzetdzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 

Zielunsko-Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. 

Nr 91, poz. 2450, ze zm.). 

Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry 

i Mlawki PLB 140008 zlokalizowany jest w odleglosci okolo 6,5 km w kierunku 

poludniowo-zachodnim od dzialki przewidzianej pod inwestycj~. 


W zwiqzku z powyzszym, odst~puje si~ od koniecznosci przeprowadzenia procedury 

oceny oddzialywania przedsi{(wzi~cia na srodowisko przyrodnicze. 
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f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, w piezometrach 

odnotowano wysokie st~zenie og6lnego w~gla organicznego (OWO) oraz pH. W mysl 

rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteri6w 

i sposobu oceny stanu w6d podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) jest to V klasa 

czystosci w6d podziemnych (stan w6d slaby). Nie mozna wyeliminowac wplywu 

skladowiska na stan w6d. lednak planowane dzialania rekultywacyjne przyczyni~ si~ do 

eliminacji potencjalnego zanieczyszczenia w6d i gleby. 


g) obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 

poblizu wyst~powaly obszary 0 krajobrazie maj~cym znaczenie historyczne, kulturowe 

lub archeologiczne. 


h) ggstosc zaludnienia: 

G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os./km2 (wg GUS 

2014 r.). 


i) obszary przylegaiace do jezior: 

W rejonie inwestycji nie wyst~puj~jeziora. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brak jest uzdrowisk obszar6w ochrony 

uzdrowiskowej. 


3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do 

uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 wynikaj~ce z: 


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

przedsigwzigcie moze oddzialywac: 

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

otoczenia miejscajego realizacji. 


b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeg6lne 

elementy przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj~ nie wystqpi 

transgraniczne oddzialywanie na srodowisko. 


c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglgdnieniem obciaZenia istniej£l;cej 

infrastruktury technicznej: 

Informacje zawarte w zal~czonej dokumentacji stwierdzaj~ brak mozliwosci 

wystqpienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. W trakcie prowadzenia 

prac rekultywacyjnych wyst'lPi oddzialywanie zwi'lZane z emisj~ substancji do 

powietrza oraz emisj~ halasu. Oddzialywania te ustqpi~ po zakonczeniu prac 

rekultywacyjnych. 


d) prawdopodobienstwo oddzialywania: 

Informacje zawarte we wniosku potwierdzaj~ wyst'lPienie oddzialywan w trakcie 

realizacji przedsi~wzi~cia. Przeprowadzenie rekultywacji rna na celu przywr6cenie 

gruntom wlasciwosci uzytkowej oraz zminimalizowanie oddzialywania istniej~cego 


skladowiska odpad6w na srodowisko. 
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e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsi~wzi~cia b~d't kr6tkotrwale 

i odwracalne. Rekultywacja jest procesem maj'tcym na celu przywrocenie gruntom 

wlaSciwosci uzytkowej i jest procesem dlugotrwalym. 


Tym samym kieruj'tc si~ skalCb usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzic, ze odst'lPienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUC,ZENIE 
,,,., \~:T\::,.", 

/~, ~'" ,--

. 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguJsc,i~~ 

Otrzvmujq: 

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


ul. Ploeka 102, 06 - 500 Mlawa 


2. 	 Strony post(ipowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekeja Oehrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowyeh I 

ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Cieehan6w 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 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 Urz(idzie Gminy Wiecz/nia Koseielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wiecz/nia Koscielna 

www.bip. wiecz/nia. akcessnet. net 


6. 	 ala 
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