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I>OSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 lIstawy z dnia 3 pazdziernika 2008 rokll 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczellstwa 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 czerwea 1960 roku Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 
79 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqeyeh znaezqeo oddzialywac na srodowisko (Dz. IJ. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Wieczfnia Koscielna. Wieczfnia 
Koseielna 48. 06 513 Wieezfnia Koscielna, dotyczqcego wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniaeh dla przedsiywziycia polegaj'teego na: Budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przyl~czami w miejscowosci Kuklin, gm. 
Wieczfnia Koscielna 

postanawiam 
odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oeeny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsiywziycia polegajqeego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej 
z przyl~cz~lmi w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna 

Uzasadnienie 

W dniu 08 grudnia 2015 roku Inwestor Gmina Wieezfnia Koseielna, 

Wieczfnia Koscielna 48,06 - 513 Wieezfnia Koscielna wystLwila do W6jta Gminy Wieezfnia 

Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia 

polegajqeego na: Budowie kanaIizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przyl~czami 
w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia 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 lIstawy 

z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianill informacji 0 srodowisku i jego oehronie, 
udziale spoleczeI1stwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(tekstjednolity: Dz. U. z 2013 rokll, poz. 1235 ze zm.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliezajq jq do grupy przedsiywziyc ¥''Ymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
79 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 Iistopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) - tj. przedsiywziycie ,.sieei kanalizacyjne 0 calkov;itej dlugosci przedsiywziycia nie 
mniejszej niz 1 km, z wylqczeniem ieh przebudO\vy metodi.J: bezwykopowq, sleei kanalizaeji 
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylqczy do 
blldynk6w". 

Obwieszczeniem z dnia 08 grudnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.10.2015 W6jt Gminy 
Wieezfnia Koscielna wszczql postypowanie administraeyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Obv,'ieszezenie 



zosta1o zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna 
oraz przekazano stronom postypowania poprzez publiczne obwieszczenie i soltysom wsi: 
Wieczfnia - Kolonia i Kuklin, 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 spo1eczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzia1ywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.10.2015 z dnia 
08 grudnia 2015 roku zwr6ci1 siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do PaJ1stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w M1awie 
o wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzia1ywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzia1ywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
orazjego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w M1awie opiniq Nr ZNSA71.96.2015 
z dnia 17 grudnia 2015 roku (data wp1ywu: 18.12.2015 r.) odstqpi1 od obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzia1ywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazi1 opiniy z dnia 18 grudnia 2015 
roku, znak: WOOS-IIA240.1746.2015.1A (data wp1ywu: 22.12.2015 r.), ze dla w/w 

przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzia1ywania na 
srodowisko. 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc 1qczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo1eczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzia1ywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.) postanowi1 odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzia1ywania 

na srodowisko oraz sporzqdzenia raportu 0 oddzia1ywaniu na srodowisko dla wlw 

przedsiywziycia, argumentujqc to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowan 

w przedstawiony nizej spos6b: 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 

a) skali przedsiewziycia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporc]l: 

Planowanie przedsiywziycie polegac bydzie na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno 

- tlocznej z przy1qczami w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmowac bydzie wykonanie: 

- kana16w sanitarnych - oko1o 5,57 km; 

- kolektor6w tlocznych - oko1o 1,18 km; 

- przy1qczy do budynk6w - 92 sztuki; 

- przepompowni strefowych - oko1o 3 kpl. 

Znaczna czysc kana16w sanitarnych zlokalizowana zostanie w pasach dr6g gminnych 

o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach 

dojazdowych. 

W pasach dr6g powiatowych przewidziana jest lokalizacja kana16w sanitarnych wy1qcznie w 

przejsciach poprzecznych. 

Wszystkie kana1y zlokalizowane w pasach dr6g powiatowych wykonane bydq metodq 

bezwykopowq (przewiertami sterowanymi). 
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Kanaty sciekowe wykonane bydq z rur PVC 200 mm, a przytqcza z rur PVC 160 mm, ze 
sciankq litq, lqczonych 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, tworzywowych, prefabrykowanych, z wlazem zeliwnym ON 600 mm, typ ciyzki. 
Na przylqczach zastosowane bydq studnie inspekcyjne, tworzywowe ON 315 111m z wlazem 
zeliwnym typ ciyzki. Do przettaczania sciekow zastosowane bydq nowoczesne przepompownie 
z obudowq z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp sciekowych, kompletnym wyposazeniem 
do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacjq nawiewnq i wywiewn'l 
z kominkiem z wkladem filtracyjnYI11 do redukcji odoru. 
Kolektory tloczne wykonane bydq z rur polietylenowych (PE) lqczonych przez zgrzewanie 
elektrooporowe i ukladane bydq zarowno w wykopach wspolnych z kanalem sanitarnym, jak 
rowniez w oddzielnych wykopach 0 gtybokosci 1,5 m. 
b) powiqza6 z innymi przedsiywziyciami, w szczegolnosci kumulowania sis: oddziatYWal1 
przedsiewziyc znajduj,!cych sis: na obszarze, na ktory bs:dzie oddzialywac przedsis;wziycie: 
Realizacja planowanego przedsiywziycia poprawi znacznie stan srodowiska, eliminujqc 
z uzytkowania me zawsze szczelne zbiorniki bezodplywowe w indywidualnych 
gospodarstwach oraz pozwoli na ochrony gleby i wod podziemnych przed niekorzystnym 
oddzialywaniem wskutek niekontrolowanego splywu tych sciekow. Nie przewiduje siy 
kumulowania oddziatywa11 przedsiywziyc znajdujqcych siy na obszarze, na ktory bydzie 
oddziatywac inwestycja ze \vzgh;dll na jej skaty i charakter. 
c) wykorzystania zasobow naturalnych. surowcow, paliw i energii: 
Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia nie bydzie wi'lzala siy 
z koniecznosciq wykorzystywania zasobow wod pO\vierzchniowych lub podziemnych, jak 
rowniez zasobow mineralnych z wyjqtkiem pospolki piaskowej i kruszyw. 
d) emisji i wystepowania innych lIciqzliwosci: 
W trakcie realizacji inwestycji wystqpi emisja halasu oraz zanieczyszczeI1 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'W)' gromadzone bydq w przenosnych toaletach typu toy - toy. 
Etap eksploatacji planowanego przedsiywziycia nie spowoduje uciqzliwosci, ktore moglyby 
negatywnie \vplywac na j akosc srodowiska. 
Wody opadowe i gruntowe pochodzqce z odwodnienia wykopow odprowadzane byd'l 
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 zanieczyszczen 
do powietrza i halasu wystypujqcych w czasie wywozu nieczystosci przez wozy asenizacyjne 
z poszczegolnych nieruchomosci. 
e)ryzyka wyst?!pienia powaznei awaru, przv lIwzgl~dnieniu uzy\vanych substancji 
i stosowanych technologii: 
Nie przewiduje siy wystqpienia ryzyka powaznej awarIl ze wzglydu na skaly zakres 
przedsiywziycia. 



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

w szczeg6lnosci przy istnie.i'icym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siy 

srodowiska i odnawiania siy zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowaIl miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego uwzglydniaj'lc: 

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

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

\vystypowaly obszary wodno blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d 

podziemnych. 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary g6rskie lub leSne: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami g6rskimi i terenami lesnymi. 

d) obszary obj5(te ochron'l, w tvm strefy ochronne ujyC w6d i obszary ochronne zbiornik6w 

w6d sr6dl'ldowych: 

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

wystypuj'i obszary objyte ochron'l, w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary ochronne 

zbiornik6w w6d sr6dl'idowych. 

eLobszary wymagai'lce specjalnej ochronv ze wzglydu na wystypowanie gatunk6w roslin 

i zwierzruub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj€itych ochronq. w tym obszary Natura 

2000 oraz pozostale formv ochrony przyrody: 

Teren pod przedmiotow'i inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochron'l na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015 r. poz. 1651) 

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

i Mlawki PLB 140008, znajduje siy w odleglosci OkOfO 11 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 srodowiska zostaly przekroczone: 

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

wystypowaly obszary, na ktarych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 

g) obszarv 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lubilIcheolo.gis:zllt:: 

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

\vystypowaly obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne. 

h) gystosc zaludnienia: 

Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.lkm2 (wg GUS 2015 

r. ). 

i) obszarv przylegajqce do. jezior: 

W zasiygu oddziaiywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypuj'i jeziora 

i inne naturalne zbiorniki wad stoj'icych. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsiywziycia brak jest uzdrowisk i obszaraw ochrony uzdrowiskowej. 

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 

\vymienionych w pkt 1 i 2 wynikaj'ice z: 
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a) zasiegu oddzialywania - obszarll geograficznego i liczby ludnosci, na kt6r<t przedsi~wziecie 
moze oddzia!ywac: 
Zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia 
miej sca jego rea/izacj i. 
b) transgranicznego charakterll oddzialywania przedsiywziycia na poszczegolne elementv 
przyrodnicze: 
Ze wzglydll na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 
c) wielkosci i ziozonosci oddzialywania. z uwzglydnieniem obciqzenia istniejqcej infrastrukturv 
technicznej: 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze w zwiqzkll z realizacj'1 
przedsiywziycia nie wystypujq oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 
przedsiywziycie nie bydzie znaczqco oddzialywac na srodowisko. 
d) prawdopodobienstwo oddzialvwania: 
Informacje zawarte w przedlozonej dokllmentacji potwierdzaj,! wyst,!pienie oddzialywan na 
etapie realizacji przedsiywziycia. Oddzialywania te byd,! miaty kr6tkotrwaly charakter, lokalny 
zasiyg oraz bydq ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robot. 
e) czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia byd,! kr6tkotrwale llst,!pi'1 po 
zakoI1czeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spo\voduje negatywnych 
oddzialywall. na otaczaj'!ce srodowisko. 

Tym samym kierlljqC siy skal,!, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

/"~\{i Z;'i ' 

Otrzymujq: 

1. 	Gmina WieczJnia Koscielna 

WieczJnia Koscielna 48, 06 513 WieczJnia Koscielna 


2. 	Strony poslf!powania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenuwych i 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

2. 	 Panstwowy Povviatowy in5peklor Sanitarny w lvllawie 
ul. Pl. 1 lvlaja 6, 06 - 500 A11awa 

1\'a niniejsze postanowienie nie przysluguje laia{;~~.. ;·<'
I:?/".('~' ,'. 

5 



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

4. 	 Pant Malgorzata Libudzka 
Sollys wsi KlIklin 
zam. Kuklin 57A, 06 - 513 Wiecz{nta Ko.{-cielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urztjdzie Gminy WieczJnia Koscielna 

6. 	 Srrona infernetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.ugwiecz/nia.bipgmina.pl 

7. 	 A/a 
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