
R /:I/p9tJS0/Ct'/W. 
Kierownik Refer 

Gospodarkl Korn i 

mgr wi.. ' 

Wiecz!nia Ko.s-cielna. dnia 29 grudnia 2015 roku 

GKi1.6220.9.20 15 
POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spolecze6stwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku. poz. 1235 ze 

zm.) w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czelwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze Z111.), a takze § 3 liSt. 1 pkt 
79 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.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia 
Koscielna 48, 06 513 Wieczfnia Koscielna, dotyczqcego wydania decyzj i 

o srodowiskovvych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przy1llczami w miejscowosci Wicczfnia -
Kolonia i Wieczfnia Kosciclna, gm. Wieczfnia Kosciclna 

postanawiam 
odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie kanalizacji sanitarncj grawitacyjno-tlocznej z 
przy1llczami w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia i Wieczfnia Koscielna, gm. Wieczfnia 
Koscielna 

Uzasadnienie 

W dniu 02 grudnia 2015 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna, 

Wieczfnia Koscielna 48.06 513 Wieczfnia Koscielna wystqpila do W6jta Gminy Wieczfnia 

Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~\:vziycia 

polegajqcego na: Budowic kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przy1llczami 

w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia i Wieczfnia Koscielna, gm. \Vieczfnia Koscielna. 

Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna, 

powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 
Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczel1stwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.). 
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 

przedmiotowej inwestycji zalicz~jq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. I pkt 

79 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) tj. przedsiywziycie "sieci kanalizacyjne 0 calkO\vitej dlugosci przedsiywzi~cia nie 
mniejszej niz 1 km, z \vyl,!czeniem ich przebudowy metod,! bezvv'ykopow<'t, sieci kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyl'1czy do 
budynk6w" . 

http:GKi1.6220.9.20


Obwieszczeniem z dnia 02 grudnia 2015 roku, znak: GKiI.6220. 9.2015 W 6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi«wziycia. Obwieszczenie 
zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscieina 
oraz przekazano stronom post«powania poprzez publiczne obwieszczenie i sohysom wsi: 
Wieczfnia - Kolonia, Wieczfnia Koscielna, Kuklin i Windyki, celem podania do publicznej 
wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu 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.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiL6220.9.2015 z dnia 
02 grudnia 2015 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowhtzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dia 
w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Mlawie opiniq Nr ZNS.471.93.2015 
z dnia 08 grudnia 2015 roku (data wplyvvu: 11.12.20151'.) odstqpil od obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dia planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywzi«cia 
nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko (opinia z dnia 
14 grudnia 2015 roku, znak: WOOS-II.4240.1685.2015.lA). 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc lqczne 
uwarunkowania zawaIie wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udostypnianiu 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.) postanowit odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 

na srodowisko oraz sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dia w/w 

przedsiywziycia, argumentujqc to w odniesieniu do poszczeg6lnych uwarunkowail. 

w przedstawiony nizej spos6b: 


1) Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 


a) skali przedsit(wziS?cia i wieikosci zajmowanego terenu oraz ich wzaiemnych proporcji: 

Planowanie przedsiywziycie polegac bydzie na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno 


tfocznej z przylqczami w miejscowosci Wieczfnia Kolonia i Wieczfnia Koscielna, gm. 
Wieczfnia Koscielna. 
zakres rzeczowy inwestycji obejmowac bydzie wykonanie: 
- kanal6w sanitarnych - okoto 9,51 km; 
- kolektor6w tlocznych - okolo 4,46 km; 
- przepompowni strefowych - okoto 8 kpJ. 
Kanaly sanitarne wykonane bydq gl6wnie w pasach dr6g gminnych 0 nawierzchni utwardzonej 
(asfalt) i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdo\\rych. 
Wszystkie kanaly zlokalizowane w pasach dr6g powiatowych wykonane bydq rnetodq 
bezwykopowq (przewiertami sterowanymi). Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z rzekq 
Wieczfniankq zostanie wykonane r6wniez metod'} bezwykopowq, przewiertem sterowanym 

2 

http:WOOS-II.4240.1685.2015.lA


z run~ ochronn,! poliestrow'! (zbrojonq wtoknem szklanym) 0 wytrzymalosci rur stalowych 
i calkowicie odpornq na korozjy. 
Kanaly sciekowe wykonane bydq z rur PVC 200 mm, a przyb.}cza z rur PVC 160 mm, ze 
sciankq litq, l'!czonych kielichowo na wcisk. 
Przewiduje siy zastosowanie studni rewizyjnych ON 1000, tworzywowych, prefabrykowanych, 
z wlazem zeliwnym ON 600 mm typ ciyzki oraz studni inspekcyjnych kanalowych ON 630 
mm, twoI'zywowych, prefabrykowanych, z wtazem zeliwnym ON 600 mm, typ ciyzki. 
Na przyl'!czach zastosowane bydq studnie inspekcyjne, tworzywowe ON 315 mm z wlazem 
zeliwnym typ ciyzki. Do przetlaczania sciekow zastosowane byd,! nowoczesne przepompownie 
z obudow,! z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp sciekowych. kompletnym wyposazeniem 
do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacjq nawiewnq i \vywiewnq 
z kominkiem z wkladem filtI'acyjnym do redukcji odoru. 
Kolektory tloczne wykonane byd,! z I'ur polietylenowych (PE) lqczonych przez zgrzewanie 
elektrooporowe i ukladane byd,! zarowno w wykopach wspolnych z kanalem sanitarnym, jak 
I'owniez w oddzielnych \vykopach 0 glybokosci 1,5 m. 
b) powi'!za11 z il1llYDliJ)rzedsieviZi~ciami. w szczegolllQsci kumlllo\!:'~lI"!i1! si~ oddzialvwa6 
R[~~sie\vziec_znaidlli,!cvch ~ na obs£aJze, na ktory bedzie Qdc!ziaty,,:v1:l~-2[£~gsiyw~l££ie: 
Realizacja planowanego przedsiywziycia poprawi znacznie stan srodowiska, eliminujqc z 
uzytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodplywowe w indywidualnych gospodarstwach 
oraz pozwoli na ochrony gJeby i wod podziemnych pI'zed niekoI'zystnym oddzialywaniem 
wskutek niekontrolowanego splywu tych sciekow. Nie pI'zewidllje siy kllmulowania 
oddzialywal1 przedsiywziyc znajdujqcych siy na obszarze. na ktory bydzie oddziatywac 
inwestycja ze wzglydu na jej skaly i charakter. 
c) ,!YYkoI'zystania zasobow naturalnych, surowcow. paliw i energii: 
Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia nie bydzie wiqzala siy 
z koniecznosciq wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych lub podziemnych, jak 
I'owniez zasobow mineralnych z wyj,!tkiem pospolki piaskowej i kruszyw. 
dl~f!li§jil.}YYstypowania illill'9rLUciqzliwosci: 
W trakcie realizacji inwestycji wyst<wi emisja halasll oraz zanieczyszczCl'l do powietrza. 
pochodzqca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdow. Uciqzliwosci te bydq mialy charakter 
krotkotrwaly i ustqpiq po zakOl1czeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddzialywania 
na srodowisko prace budowlane prowadzone bydq za pomOCq maszyn 0 niskiej emisji halasu. 
Wszystkie odpady powstale na etapie realizacji inwestycji bydq selektywnie magazynowane, 
a nastypnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Scieki socjalno 
bytowe z zaplecza budo",'Y gromadzone byd'l w przenosnych toaletach typu to), - toy. 
Etap eksploatacji planowanego przedsiywziycia nie spowodllje uciqzliwosci, ktore moglyby 
negatywnie wplywac najakosc srodowiska. 
Wody opadowe i gruntowe pochodzqce z odwodnienia wykopow odprowadzane bydq 
rurociqgami tymczasowymi do przydroznych rowow otwartych. 
Projektowana inwestycja ma na celu poprawy stanu srodowiska naturalnego poprzez 
odprowadzenie sciekow z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie 
rowniez okresowq uciqzliwosc przykrych zapachow oraz zminimalizuje emisjy zanieczyszczell 
do powietrza i halasu wystypujqcych w czasie w'ywozu nieczystosci przez wozy asenizacyjne 
z poszczegolnych nieruchol11osci. 
e)rvzyka wvstqpienia powaznej awarii, przy uwzgh;dnieniu uzvv.;anych substancji 
i stosowanvch t~yJll1010gii: 



Nie przewiduje Sl~ wyst,!pienia ryzyka powaz.nej awarii ze wzgl~du na skal~ i zakres 

przedsi~wzi~cia. 


2) Usytuowanie przedsiywziycia, z uwzglydnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 

w szczegalnosci przy istniej,!cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siy 

srodowiska i odnawiania siy zasobaw naturalnych, waloraw przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowan miejscowych planaw zagospodarowania przestrzennego uwzglydniaj,!c: 

a) oQgary ~ggno - blotne oraz inne obszall9 plytkim~zaleganiu wad podziemnych: 

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

wystypowaly obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu wad 

podziemnych. Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej przez rzeky Wieczfnianky zostanie 

v.rykonane metod'! przewiertu sterowanego. 

b) obszary wvbrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy. 


c) obsz:ItJ~~ki~JgQkjne: 
Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami garskimi i terenami ldnymi. 
d) obszary obi~te ochron'!, w tym strefy ochronne ui~6 wad i oQszary ochronne zbiornika_'Y 
wad sradlqdowych: 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
wyst~puj,! obszary objyte ochron,!, w tym strefy ochronne uj~6 wad i obszary ochronne 
zbiornikaw wad sradl,!dowych. 
e) obszary wvmagajqce specjalnej ochrony ze wzgl~du na ""yst¥powanie gatunkaw r~li!lj 
zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obiittych ochronq, w tym obszary Natura 
2000 oraz poz;ostale formy ochrony przyrody: 
Teren pod przedmiotow,! inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochron,! na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Oz. U. z 
2015 r. poz. 1651) 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakaw Ooliny Wkry i 
Mlawki PLB 140008, znajduje siy w odleglosci okolo 10,1 km w kierunku poludniowo 
zachodnim od terenu planowanej inwestycji. 
Bior,!c powyzsze pod uwagy odstypuje siy od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko przyrodnicze. 
f) obszary, na ktarych standardy jakosci srodowisk~~Q~!lll~krgSZ,Ql}S:: 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
wyst~powaly obszary, na ktarych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
g) obszary 0 krajobrazie majqcym 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) g~stos6 zaludnienia: 
Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.lkm2 (wg GUS 2015 
r. ). 
i) obszary przylegaj'lce do jezior: 

W zasiygu oddzialywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypuj,! jeziora 

i inne naturalne zbiorniki wad stoj,!cych. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacj i przedsiywziycia brak jest uzdrowisk i obszaraw ochrony uzdrowiskowej. 
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3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z: 

a) zasis;gll oddzialywania obSf._~rll geograficznego i liczbv ludnosci, na kt6r,! przedsi~wziycie 


moze oddzialywac: 

Zasiyg przestrzenny oddziatywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia 

miejsca jego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialvwania przedsi~wziycia na-poszczeg61ne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy nie \vystq.pi transgraniczne 

oddzialywanie na srodowisko. 

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwz2:1~dnieniem obci,!zenia istniej,!cej infrastrukturv 

technicznej: 

Na podstawie przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze w zwiqzku z realizacjq. 

przedsiywziycia nie wystypuj,! oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 

przedsiywziycie nie bydzie znacz'!co oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwo oddzialywania: 

Informacje zawarte w przediozonej dokumentacji potwierdzaj,! wystqpienie oddzialywan na 

etapie realizacji przedsiywziycia. Oddzialywania te bydq mialy kr6tkotrwaly charakter. lokalny 

zasiyg oraz byd,! ograniczane przez zastosowanie odpmviedniej organizacji rob6t. 

e) czas trwania, czystotliwosci i odwracfllnosci 9ddzialywania: 

Oddzialywania powstate na etapie realizacji przedsiywziycia byd,! kr6tkotrwale i ust,!piq. po 

zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych 

oddzialywaI1 na otaczajq.ce srodowisko. 


Tym samym kieruj,!c siy skal'!, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 

srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odst,!pienie od przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 


POUCZENIE 

Otrzymujq: 

1. 	Gmino Wieczfnia Ko,~cielno 


Wieczjhio Ko.~cielna 4(j, 06 513 Wiec:::/rlio Ko,5'cielna 


2. 	SO'ony post?powania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wvdzial Spraw Terenoll}'ch I 
u[ 17 Stycznia 7, 06 ~ 400 Ciechan611' 
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2. 	 PGf1Stwowy Powiatowy Inspektor Sanifarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlmva 

3. 	 Pan Dariusz P61koszek 
Soltys wsi Wieczjnia - Kolonia 
zam. Wieczjnia - Kolonia 22, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Pani Elibieta Szordykowska 
Soltys wsi Wieczjnia Koscielna 
zam. Wieczjnia Koscielna 63, 06 -513 Wieq/nia Koscielna 

5. 	 Pant Malgorzata Libudzka 
Soltys wsi Kuklin 
zam. Kuklin 57A. 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Pan AndrzeL Gfbala 
Soltys wsi Windyki 
Zam. Windyki 57, 06 513 Wieczjnia Koscielna 

7. 	 Tabliea ogloszen w Urzfdzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

8. 	 Strona internefowa gminy Wiec~rnia Ko.l:cielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

9. 	 A/a 
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