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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku a udostypnianiu 
informacji a srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
a ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, paz. 1235 ze 
zm,) w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 
adrninistracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, paz. 267 ze zm.), a takte § 3 ust. 1 pkt 
77 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, paz. 1397 ze zrn.) po 
rozpatrzeniu wniosku zlotonego przez Gminy Wieczfnia Koscielna, 06 - 513 Wieczfnia 
Koscielna 48, dotyczqcego wydania decyzji a srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie oczyszczalni sciekow w miejscowosci 
Wieczfnia - Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna, na dzialce nr ewidencyjny 33 

postanawiam 
odstqpic ad obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie oczyszczalni sciekow w miejscowosci 
Wieczfnia Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna, na dzialce nr ewidencyjny 33. 
Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna, 
powiat rnlawski, woj. rnazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiern z dnia 16 lipca 2015 roku Inwestor - Grnina Wieczfnia Koscielna, 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna 48, wystqpila do W 6jta Grniny Wieczfnia Koscielna a wydanie 
decyzji a srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie 
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna, 
na dzialce nr ewidencyjny 33. 

Inwestor do wniosku dolqczyl wyrnagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu inforrnacji a srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz a ocenach oddzialywania na srodowisko 
(tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, paz. 1235 ze zm.). 

Rodzaj, pararnetry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedrniotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wyrnienionych w § 3 ust. 1 pkt 
77 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) - tj, "instalacje do oczyszczania sciek6w inne niz wyrnienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 
przewidziane do obslugi nie rnniej nit 400 r6wnowatnych mieszkanc6w w rozurnieniu art. 43 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne". 

Zawiadomieniern z dnia 17 lipca 2015 roku, znak: GKiI.6220,5.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie Vl.rydania decyzji 
a srodowiskO\vych uwarunkowaniach dla przedrniotowego przedsiywziycia, 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 usta\\ry z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
a udostypnianiu inforrnacji a srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz a ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
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poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.5.2015 z dnia 
17 lipca 2015 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o v.rydanie opinii, co do obowillzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i SPorzlldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwov.ry Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opinill Nr ZNS.471.57.2015 
z dnia 05 sierpnia 2015 roku (data wplywu: 07.08.2015 r.) odstllpil od obowillzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 05 sierpnia 2015 roku, 
znak: WOOS-II.4240.996.2015.MS wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do 
uzupelnienia przedlozonej dokumentacji. lednoczesnie pismem z dnia 05 sierpnia 2015 roku 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przedluzyl termin zalatwienia sprav.ry do dnia 
28 sierpnia 2015 roku. Na pov.ryzsze wezwanie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
odpowiedzial pismem z dnia 20 sierpnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.5.2015. Nastypnie 
pismem z dnia 05 sierpnia 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przedluzyl 
termin zalatwienia sprav.ry do dnia 11 wrzesnia 2015 roku. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywziycia 
nie istnieje koniecznose przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko (opinia z dnia 
07 wrzesnia 2015 roku, znak: WOOS-IIA240.996.2015.MSA). 

W zwillZku z pov.ryzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorllc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajllc lllczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustav.ry z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.) postanowil odstllPie od obowillZku przeprowadzenia oceny oddzialywania 

na srodowisko oraz SPorzlldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 

przedsiywziycia, argumentujllc to w odniesieniu do poszczeg6lnych uwarunkowaii 

w przedstawiony nizej spos6b: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsiywziycie polegae bydzie na budowie oczyszczalni sciek6w na dzialce 

o nr ew. 33 w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna. Projektowana 

oczyszczalnia sciek6w, w sklad kt6rej wchodzll dwa niezaleznie pracujllce cillgi 

technologiczne 0 v.rydajnosci Qdsr 310 m3/d, Qdmax 390 m3/d. lIose mieszkanc6w 

r6wnowaznych, kt6rych obslugiwa6 bydzie oczyszczalnia wymesle 2.903 RLM. 

Oczyszczalnia sciek6w bydzie oczyszczalnill mechaniczno-biologicznll dzialajllcll w oparciu 

o nitryfikujllco-denitryfikujllcy osad czynny z v.rykorzystaniem metabolicznej selekcji 

i eliminacji bakterii nitkowatych z zastosowaniem procesu naprzemiennej 

denitryfikacji/nitryfikacji z dodatkowll tlenowll stabilizacjll osadu nadmiemego. 

Przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie: 

- obiekt6w technologicznych oczyszczalni sciek6w; 


sieci wodocillgowej z przy1llczami; 
drogi gminnej dojazdowej do oczyszczalni; 

- drogi wewnytrznej; 
- komunikacji wewnytrznej na terenie oczyszczalni; 
- sieci kanalizacji sanitamej miydzyobiektowych; 

kolektora zrzutu sciek6w oczyszczonych do rowu melioracyjnego; 
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- przyl"cza elektroenergetycznego. 
Podstawowe elementy oczyszczalni sciek6w to: 
1. 	 Punkt zlewny sciek6w dowozonych: 

szybkozlqcze do odbioru sciek6w; 
wstypne mechaniczne podczyszczenie sciek6w; 

- pomiar ilosci sciek6w dowozonych; 

- modul rejestracyjny, wydmk danych. 

2. Zbiomik usredniaj"cy sciek6w dowozonych: 

- uklad napowietrzanialmieszania; 

- porcjowe dozowanie sciek6w. 

3. Pompownia lokalna: 

- krata koszowa - rzadka; 

- pompa zatapialna. 

4. Oczyszczanie mechaniczne sciek6w polqczonych: 

-automatyczne sito skratkowe; 

-separator piasku; 

- separator zawiesiny latwopalnej. 

5. Oczyszczanie biologiczne sciek6w polqczonych: 

- dwukomorowy selektor - wamnki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dziyki temu osad 


odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne; 
- komora denitryfikacji/nitryfikacji; 
- osadnik w16my pionowy - separacja osadu od sciek6w. 
6. Pomieszczenie dmuchaw: 
- stacja dmuchaw; 
- uklad dystrybucji powietrza. 
7. 	 Pomiar ilosci sciek6w oczyszczonych: 

przeplywomierz elektromagnetyczny. 
8. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiemego 

- prasa tasmowa; 

- stacja przygotowania i dozowania flokulantu. 

9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego. 

10. Sterowanie procesem technologicznym - dzialanie oczyszczalni bydzie calkowicie 


zautomatyzowane. 
Oczyszczalnia sciek6w zostanie wybudowana na terenie dzialki 0 nr ew. 33 w miejscowosci 
Wieczfnia-Kolonia. CZysc dzialki nr ew. 33, na kt6rej projektowana jest oczyszczalnia 
sciek6w to nieuzytek pozbawiony jakichkolwiek obiekt6w i infrastmktury technicznej. 
Otoczenie stanowi,,: droga dojazdowa i nieuzytki. Lqczna powierzchnia zabudowy 
projektowanych obiekt6w oczyszczalni sciek6w wyniesie okolo 0,0646 ha, przy og61nej 
powierzchni dzialki, na kt6rej usytuowane bydzie przedsiywziycie 5,01 ha. Zatem z 
powierzchni biologicznie czynnej zostanie wyl"czony teren stanowi"cy okolo 1,3% 
powierzchni tej dzialki. Aktualnie teren dzialki nie jest uzytkowany, nie jest zabudowany 
obiektami kubaturowymi. Szata rostinna w granicach niemchomosci, na kt6rej bydzie 
realizowane przedsiywziycie to niskie krzewy i trawy. W ramach prowadzonych prac nie 
planuje siy wycinki drzew. 
Teren przewidziany pod inwestycjy objyty jest obowiqzujqcym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Koscielna ustanowionym Uchwalq Nr 
VIII/44/07 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. W cyt. planie dzialka 
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o nr ew. 33 polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem IINO - z podstawowym 
przeznaczeniem pod tereny oczyszczalni sciek6w. 
b) :gowi<gaii z innymi :grzedsi<;:wzit;:ciami, w szczeg61nosci kumulowania silt oddzialywan 

:grzedsi((wziyc znajduj'lcych si(( na obszarze, na kt6ry bl(dzie oddzialywac :grzedsiywziycie: 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze przy zastosowanych rozwiqzaniach technicznych 
i organizacyjnych, a takZe biorqc pod uwagy charakter inwestycji, funkcjonowanie 
przedsiywziycia nie bydzie wplywae ponadnormatywnie na stan srodowiska. 
c) wykorzystania zasob6w naturalnych, surowc6w, :galiw i energii: 
Na etapie realizacji analizowanego przedsiywziycia wystqpi zapotrzebowanie na materialy 
budowlane, kruszywa oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (olej napl(dowy), a takze na 
energiy elektryczna oraz wody. Na etapie eksploatacji wystqpi zapotrzebowanie na energiy 
elektrycznq i wody. 
d) emisji i wystt;:powania innych uci'lzliwosci: 
Etap realizacji bydzie zwi¥any z emisjq halasu, emIS]q substancji do powietrza oraz 
powstawaniem odpad6w. W okresie trwajqcych prac budowlanych moze wystqpie wzrost 
emisji halasu oraz niezorganizowanej emisji substancji do powietrza spowodowanej pracq 
maszyn budowlanych, srodk6w transportu, rozladunkiem material6w budowlanych itp. 
Wykonywanie prac budowlanych spowoduje naruszenie istniejqcej powierzchni ziemi 
i struktury gleby. Oddzialywania te bydq kr6tkotrwale i ustqpiq po zakonczeniu fazy budowy. 
W trakcie realizacji przedsiywziycia powstawae bl(dq odpady typo we dla prowadzenia rob6t 
ziemnych, budowlano-montazowych oraz instalacyjnych. Odpady, kt6re nie bydq mogly bye 
wykorzystane w miejscu powstawania, bydq przekazane podmiotom zajmujqcym siy 
odzyskiem lub unieszkodliwieniem tych rodzaj6w odpad6w. 
Etap eksploatacji przedsiywziycia bydzie wiqzal siy z emisjq substancji do powietrza oraz 
halasu zwiqzanego z praq urzqdzen oczyszczalni. Oczyszczalnia moze stanowic true 
potencjalne zr6dlo emisji odor6w do powietrza. W oczyszczalni uwzglydniono szereg 
technicznych i technologicznych rozwiqzan minimalizujqcych jej oddzialywania na 
srodowisko, w tym: 
- mechaniczne oczyszczanie sciek6w bydzie siy odbywalo w budynku technicznym, 

w zamkniytym pomieszczeniu; 
- zostanq zainstalowane dmuchawy z obudowanymi dzwiykochlonnymi w pomieszczeniu 

zamkniytym (wytlumienie halasu); 
- zostanie przyjyty proces technologiczny gwarantujqcy tlenowq stabilizacjy osadu 

(zmniejszona emisja zapach6w); 
- zostanie przyjyty proces technologiczny gwarantujqcy usuwanie zwiqzk6w biogennych; 
- reaktory zostanq przykryte plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej w16knem szklanym 

zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo; 
- zbiomik osadu nadmiemego wykonany z betonu, zamkniyty hermetycznie, 
- pompownia sciek6w surowych zostanq szczelnie przykryte szczelnq pokrywq; 
- odcieki i przelewy zostanq skierowane do ponownego oczyszczenia (ciecz nadosadowa, 

odcieki z prasy i inne); 
- zostanie zastosowane napowietrzanie wglybne, drobnopycherzykowe (wyeliminowanie 

aerozoli i zapach6w); 
- zostanq zautomatyzowane procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciek6w; 
- skratki i piasek zostanq wywiezione poza teren oczyszczalni; 
- zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej wok6l obiekt6w technologicznych i 5 m pas 

zieleni izolacyjnej przy ogrodzeniu oczyszczalni. 
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Przy zastosowaniu zaproponowanych srodk6w minimalizujqcych, standardy jakosci 
srodowiska bydq dotrzymane. W projektowanej oczyszczalni sciek6w zostanie zastosowana 
nowoczesna technologia eliminujqca wszelkie mozliwe emisje zanieczyszczen powietrza. 
Zasiyg emitowanych aerozoli i odor6w nie przekroczy granic ogrodzenia dzialki oczyszczalni. 
Przedmiotowe przedsiywziycie rna na celu osiqgniecie jakosci odprowadzonych sciek6w 
zgodnej z przepisami prawa krajowego, m.in. rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 
IS listopada 2014 r. w sprawie warunk6w, j akie nalezy spelnie przy wprowadzaniu sciek6w 
do w6d lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg61nie szkodliw)'ch dla srodowiska 
wodnego (Dz.U.2014, poz.lSOO). 
Obiekt oczyszczalni sciek6w moze powodowae zagrozenie dla srodowiska gruntowo 
-wodnego, w zwiqzku z pow)'zszym wszystkie elementy oczyszczalni, instalacje sciek6w 
i osad6w wykonane bydq zgodnie z projektem z materia16w i w technologii gwarantujqcej ich 
bezwzglydnq szczelnose. 
Odpady inne niz niebezpieczne bydq gromadzone selektywnie w zamkniytych, szczelnych 
i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym 
miejscu 0 utwardzonym podlozu, a nastypnie przekazywane bydq uprawnionym odbiorcom 
do odzysku lub unieszkodliwienia. 
Osady sciekowe po odwodnieniu i stabilizacji tlenowej bydq czasowo magazynowane na 
terenie oczyszczalni, w szczelnych kontenerach. Osady w)'korzystywane bydq do cel6w 
rolniczych zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. 
sprawie procesu odzysku RIO (Dz. U. z 2015 r. poz. 132) oraz rozporzqdzeniem Ministra 
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osad6w sciekowych (Dz. U 
z 2015 r. poz.257). Spos6b ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie okreslony po 
przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazyto]ogicznych oraz stwierdzeniu zawartosci 
sty zenia metali ciyzkich. 
e) ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji 

i stosowanych technologii: 
Mozliwe jest wystqpienie sytuacji awaryjnych w zwiqzku z awariq element6w instalacji do 
przesylu i oczyszczania sciek6w oraz rozszczelnienia instalacji oraz zbiornik6w. Prowadzenie 
biezqcych przeglqd6w stanu instalacji oczyszczania sciek6w pozwoli zminimalizowac 
mozliwosc wystqpienia awarii. Stany alarmowe z oczyszczalni - awaryjna wartose tlenu, 
awaria pompowni, awaria dmuchaw przesylane bydq przy pomocy systemu GSM do 
eksploatatora oczyszczalni. Oczyszczalnia zostanie wyposazona w system swietlnej 
sygnalizacji alarm6w oraz kazde urzqdzenie technologiczne zostanie wyposazone jest w 
sygnalizacje swietlnq stanu pracy lub awarii. Czas pracy urzqdzen optymalizowany wg 
programu sterownika, zapamiytywane Sq czasy pracy urzqdzen potrzebne do wykonania 
niezbydnego serwisu. Na rurociqgu grawitacyjnym odprowadzajqcym scieki oczyszczone 
zainstalowany bydzie przeplywomierz elektromagnetyczny z mozliwosciq przesylania danych 
do sterownika centralnego sterujqcego praCq oczyszczalni sciek6w. 
2. Usytuowanie przedsiywziycia, z uwzglydnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w 

szczeg6lnosci przy istniejqcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siy 
srodowiska i odnawiania siy zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejsco\\')'ch plan6w zagospodarowania 
przestrzennego - uwzglydniajqce: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plvtkim zaleganiu w6d podziemnych: 
Bezposrednim odbiornikiem sciek6w oczyszczonych bydzie r6w R-J, kt6ry uchodzi do rzeki 
Wieczfnianki w km 6+ 70S i znajduje siy w zlewni i stanowi doplyw jednolitej czysci w6d 
powierzchniowych 0 nazwie rzeka Orzyc od :Zr6del do Tamki z Tamkq 
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Identyfikaejajednolitej ezysei w6d powierzehniowyeh (JCWP) w obrybie realizaeji inwestyeji 
na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisly 
ustanowionym uehwal~ Rady ministr6w z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P z 2011 r. Nr 49 
poz.549): 
Jednolita ezyse w6d powierzehniowyeh: 
Nazwa JCWP: Orzyc od zr6del do Tamki z Tamk~; 
Europejski kod JCWP: PLRW2000172658149; 
Scalona ezyse w6d: SW1221; 
Region wodny: region wodny Srodkowej Wisly; 
Obszar dorzeeza: obszar dorzeeza Wisly 
Status: naturalna ezyse w6d; 
Oeena stanu: zly; 
Oeena ryzyka nieosi~gniycia cel6w srodowiskowyeh: niezagrozona; 
Derogaeje: brak. 
Jednolita ezyse w6d podziemnyeh: 
Nazwa JCWPd: 50; 

Europejski kod JCWPd: PLGW 230050; 

Region wodny: region wodny Srodkowej Wi sly; 

Obszar dorzeeza: obszar dorzecza Wisly 

Ekoregion: R6wniny W schodnie; 

Ocena stanu ilosciowego: dobry; 

Oeena stanu chemieznego: dobry; 

Oeena ryzyka: niezagrozona 

Derogacje: brak. 

Jakose sciek6w odprowadzanych do odbiomika po rozbudowie inwestycji odpowiadae bydzie 

aktualnym wymogom pra\\-llym, w tym zawartyeh w rozporz~dzeniu Ministra Srodowiska z 
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w, jakie nalezy spelnie przy wprowadzaniu 
sciek6w do w6d lub ziemni, oraz w sprawie substaneji szczeg6lnie szkodliwych dla 
srodowiska wodnego( Dz.U.20 14, poz. 1800). Miejsce wprowadzania sciek6w zgodnie z cyt. 
Rozporz~dzeniem bydzie oddzielone warstw~ gruntu 0 mi~zszosci co najmniej 3 m od 
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego w6d podziemnych. 
Ryzyko zanieezyszczenia w6d podziemnych na etapie eksploatacji oczyszczalni sciek6w 
moze wyst~pie tylko w przypadku powaznyeh awarii urz~dzeil lub nieszczelnosci urz~dzeil 
oezyszczalni sciek6w. Wlaseiwie eksploatowana oczyszezalnia sciek6w nie bydzie 
oddzialywac na wody podziemne. Podczas prawidlowego funkcjonowania wszystkich 
urz~dzeil i infrastruktury podziemnej nie rna mozliwosci zanieczyszezenia w6d podziemnyeh. 
Maj~e na uwadze powyzsze oraz zakres i skaly zamierzonej inwestyeji, planowane 
przedsiywziycie nie zostalo zidentyfikowane jako mog~ce miee wplyw na nieosi~gniycie 
ee16w srodowiskowych zawartyeh wart. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 469) oraz w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki 

Wisly ustanowionym uehwal~ Rady Ministr6w z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49 

poz.549). 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary g6rski lub lesne: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi. 

d) obszary objt(te oehronq. w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary oehronne zbiomik6w 


w6d sr6dhldowych: 
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Z karty informacyjnej przedsiywziycia nie wynika, aby na terenie przedsiywziycia znajdowalo 
siy ujycie wod podziemnych. Przedsiywziycie nie bydzie realizowane w poblizu zbiomikow 
wod srodlqdowych. 
e) obszarv wymagajqce specjalnej ochronv ze wzgl~du na wystypowanie gatunkow roslin i 

zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj((tych ochronq, w tym obszary 
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Na terenie planowanej inwestycji nie wystypujq formy objyte ochronq na podstawie 
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 
ze zm.) 
Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest znajdujqcy siy w od~eglosci okolo 12,7 km 
od przedsiywziycia obszar specjalnej ochrony ptakow Dolina Wkry i Mlawki PLB 140008. 
Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych bydqcych przedmiotem 
ochrony ww. obszaru Natura 2000, ze wzglydu na znacznq odleglosc od najblizszego obszaru 
Natura 2000. Majqc rowniez na uwadze skaly, zakres oraz polozenie inwestycji stwierdza siy, 
iz powyzsze przedsiywziycie nie wplynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na 
srodowisko przyrodnicze. 
f) obszary. na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 
Z dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej poblizu wystypowaly 
obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
g) obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
wystypowaly obszary 0 krajobrazie majqcym znacznie historycznie, kulturowe lub 
archeologiczne. 
h) gt;(stosc zaludnienia: 
Gystosc zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 osob na km2 ( wg 

danych GUS z 2015 r.). 
i) obszary przylegajqce do jezior: 
W otoczeniu przedsiywziycia brak jest jezior i innych zbiomikow wod srodlqdowych. 
j) uzdrO\viska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
W rejonie realizacji przedsiywziycia brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. 
3. 	Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z : 
a) f:asiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktor'l 

przedsiywzis;cie moze oddzialywac: 
Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsiywziycia mozna stwierdzic, ze 
zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia 
miejsca jego realizacji. Na podstawie zalqczonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze skala 
i charakter przedsiywziycia nie spowodujq wystqpienia znacznego oddzialywania na 
srodowisko. 
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiywzis;cia na poszczegolne elementy 

przyrodnicze: 
Ze wzglydu na skaly i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystqpi 
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko. 
c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obci'lzenia istniejqcej 

infrastruktury technicznej: 
Przyjyte rozwiqzania dla przedmiotowej oczyszczalni sciekow, zastosowane urzqdzenia 
w aspekcie technicznym i ekonomicznym pozwolq zachowac standardy jakosci srodowiska. 
Na podstawie przedsta\\lonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze w zwiqzku z realizacjq 
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i eksploatacjq przedsiywziycia, ze wzglydu na jego charakter skaly, me wystqpiq 

oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. 
d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Infonnacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiywziycia potwierdzajq wystqpienie 
oddzialywan na etapie realizacji przedsiywziycia. Oddzialywania te, bydq mialy kr6tkotrwaly 
charakter, lokalny zasiyg oraz bydq ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji 
rob6t. Eksploatacja planowanej inwestycji nie bydzie ponadnonnatywnie oddzialywac na stan 
jakosci powietrza i klimat akustyczny. Zastosowanie material6w gwarantujqcych pelnq 
szczelnosc projektowanych urzqdzen zminimalizuje zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska 
gruntowo-wodnego. 
e) czasu trwania, czystotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Na podstawie przedstawionej dokumentacji mozna stwierdzic, ze oddzialywania powstajqce 
na etapie realizacji przedsiywziycia bydq kr6tkotrwale i ustqpiq po zakonczeniu prac 
budowlanych. Czas trwania mozliwego oddzialywania na srodowisko na etapie eksploatacji 
bydzie wynikal z okresu funkcjonowania inwestycji. 

Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

Otrzymujq: 

Z up. VV6jtCl 
'lIsr in::'. -

1. 	Gmina WieczJnia Koscielna 

06 - 513 WieczJnia Koscielna 48 


2. 	Strony postfjpowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia 7, 06 400 Ciechan6w 


2. 	Pansnvowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 


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

4. 	Tablica ogloszen w Urzfjdzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczJnia. akcessnet. net 


6. 	a/a 
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