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POST ANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnian~u informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

I 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 353) w zwi<j.zku 
z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporz<j.dzenia Rady Min~str6w z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mog<j.cych znacz<j.co oddzialywac na i srodowisko 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Wieczfni~ Koscielna, 
Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, dotycz<j.cego wydabia decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj<j.cego na: Budowie \kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przylqczami w miejscowosci Windyki i GrZY1'bowo, gm. 
Wieczfnia Koscielna . 

postanawiam 

i 

odst<j.pic od obowi<j.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla prze~siywziycia 
polegaj<j.cego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z pbylqczami 
w miejscowosci Windyki i Grzybowo, gm. Wieczfnia Koscielna I 

Uzasadnienie 

W dniu 15 marca 2016 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia K~scielna 48, 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna wyst<j.pila do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wziycia polegaj<j.cego na: Budowie ~analizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przylqczami w miejscowosci Windyki i Grzy~owo, gm. 
Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsi~wziycie realizowane bydzie na terenie Gminyi Wieczfnia 

Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. I 
Inwestor do wniosku dohlczyl wymagane zal<j.czniki zgodnie z art. 74 ust. i 1 ustawy 

z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochro1ie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (teks~ jednolity: 
Oz. U. z 2016 roku, poz. 353). \ 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na Srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj<j. j<j. do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 us~. 1 pkt 79 
rozporz<j.dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc imog<j.cych 
znacz<j.co oddziafywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 roku, poz. 71) - tj. przedsiywzi~cie "sieci 
kanalizacyjne 0 calkowitej dlugosci przedsiywziycia nie mniejszej niz 1 km, z wylqc*niem ich 
przebudowy metod<j. bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie ~rogowym 
i obszarze kolejowym oraz przylqczy do budynk6w". . 

http:znacz<j.co
http:znacz<j.co


Obwieszczeniem z dnia 15 marca 2016 roku, znak: GKiL6220.1.2016 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wszcz'll postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Obwieszczenie zostalo 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: Windyki i Grzybowo, celem podania do publicznej 
wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem GKiL6220.1.20 16 z dnia 15 marca 2016 roku zwr6cil siy do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na 
srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini'l Nr ZNS.471.26.2016 
z dnia21 marca 2016 roku (data wplywu: 29.03.2016 r.) odst'lpil od obowi'lzku przeprowadzeniaoceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 30 marca 2016 roku, 
znak: WOOS-.4240.490.2016.1A wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia 
przedlozonej dokumentacji. Pismem z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak: GKiI.6220.1.20 16.JM(l 0) 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie w/w uzupelnienie. 
Wobec powyzszego do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 22 kwietnia 2016 roku, znak: 
WOOS-II.4240.490.2016.1A.3 wplynyla opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie, ze dla w/w przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

W zwi'lzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz bior'lc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 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 2016 roku, 353) 

postanowil odst'lpic od obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 

sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentuj'lc to 

w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowan w przedstawiony nizej spos6b: 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 


a) skali przedsi5(wzi5(cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Przedmiotowe przedsiywziycie polegac bydzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-docznej 
z przyl'lczami, w miejscowosci Windyki i Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmowac bydzie wykonanie: 

kana16w sanitarnych - okolo 10,82 km; 

kolektor6w tlocznych - okolo 8,67 km; 

przepompowni strefowych - okolo 14 kIp. 

W ramach inwestycji przewiduje siy przyl'lczenie okolo 143 budynk6w. Kanaly sanitarne wykonane 
byd'l gl6wnie w pasach dr6g gminnych 0 nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi 

http:GKiI.6220.1.20
http:WOOS-.4240.490.2016.1A
http:GKiL6220.1.20


i 

oddzial 'wan 

gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. Wszystkie kanaly zlokalizowane wipasach dr6g 

powiatowych wykonane b((d'l metod'l bezwykopow'l (przewieliami sterowanymi). 

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z rowem melioracyjnym wyst((powalo b((dzie wi pasie drogi 

gminnej i wykonane b((dzie metod'l bezwykopow'l' przewiertem sterowanym rur'l ochr?nnq DN200 

mm, minimum 1,0 m pod dnem rowu. . 


Kanaly sciekowe wykonane b((d'l z rur PVC 200 mm, a przyl'lcza z rur PVC 160 mm, zel· sciank'l lit'l, 

l'lczonych kielichowo na wcisk. 

Przewiduje si(( zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych, prefab~ykowanych, 


z wlazem zeliwnym DN 600 mm, typ ci((zki oraz studni inspekcyjnych kanalowych qN 630 mm, 

tworzywowych, prefabrykowanych, z wlazem zeliwnym DN 600 mm, typ ci((zki. I 

Na przyl'lczach zastosowane b((d'l studnie inspekcyjne, tworzywowe DN 315 mm z wlazem zeliwnym 


I 

typ ci((zki. Do przetlaczania sciek6w zastosowane bydq nowoczesne przepompowniel z obudow'l 
z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp sciekowych, kompletnym wyposazeniem 10 zasilania, 
sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacj'l nawiewn'l i wywiewn'l z kominkiem 
z wkladem filtracyjnym do redukcji odoru. I 

Kolektory tloczne wykonane b((d'l z rur polietylenowych (PE) l'lczonych przez Izgrzewanie 
elektrooporowe i ukladane b((d'l zar6wno w wykopach wsp61nych z kanalem sanitarnym,jak r6wniez 
w oddzielnych wykopach 0 gl((bokosci 1,5 m. 

b) owi zan z inn mi rzedsi wzi ciami w szcze 6lnosci kumulowania si 
znajduh!cych sitr na obszarze, na kt6ry b!(dzie oddzialywac przedsitrwzitrcie: 
Realizacja planowanego przedsiywziycia poprawi znacznie stan srodowiska, i eliminuj'lc 
z uzytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodplywowe w indywidualnych gospoda~stwach oraz 
pozwoli na ochrony gleby i w6d podziemnych przed niekorzystnym oddzialywaniJm wskutek 
niekontrolowanego splywu tych sciek6w. Nie przewiduje si(( kumulowania clddzialywan 
przedsi((wziyc majduj'lcych si(( na obszarze, na kt6ry b((dzie oddzialywac inwestycja ze l·wzgl((dU na 
jej skal(( i charakter. . 

c) wykorzystania zasob6w naturalnych, surowc6w, paliw i energii: 
Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsi((wzi((cia nie bydzie v.1'lzala siy 
z koniecznosci 'l wykorzystywania zasob6w w6d powierzchniowych lub podziemnych, Jak r6wniez 
zasob6w mineralnych z wyj'ltkiem posp6lki piaskowej i kruszyw. 

d) emisji i wysttrpowania innych uci,!zliwosci: I 

W trakcie realizacji planowanego przedsi((wzi((cia wyst'lpi emisja halasu oraz zaniec~yszczen do 
powietrza, pochodz'lca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazd6w. Uci'lzliwosci te ibyd(j. mialy 
charakter kr6tkotrwaly i ust'lpi'l po zakonczeniu prac budowlanych. W celu m~nimalizacji 

oddzialywania na srodowisko prace budowlane prowadzone b((d'l za pomoc'l maszyn 0 n~skiej emisji 
halasu. Wszystkie odpady powstale na etapie realizacji inwestycji b((d'l selektywnie magFynowane, 
a nast((pnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Scieki SOCj11no-bytowe 
z zaplecza budowy gromadzone b((d'l w przenosnych toaletach typu toy-toy. 
Etap eksploatacji planowanego przedsiywzi((cia nie spowoduje uciqzliwosci, kt6ry moglyby 

negatywnie wplyn'lc na jakosc srodowiska. • 
Wody opadowe i gruntowe pochodzqce z odwodnienia wykop6w odprowadzane b((d'l flrociqgami 
tymczasowymi do przydroznych row6w otwartych. • 

I 

Projektowana inwestycja ma na celu popraw(( stanu srodowiska naturalnego poprzez odprwadzenie 
sciek6w z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie r6wniei okresow(j. 



uci<}zliwosc przykrych zapachow oraz zminimalizuje emisjy zanieczyszczen do powietrza i halasu 


vvystypuj<}cych w czasie wywozu nieczystosci przez wozy asenizacyjne z poszczeg61nych 


nieruchomosci. 


e)ryzyka wyst'lPienia powaZnei awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji 

i stosowanych technologii: 

Nie przewiduje siy wyst<}pienia ryzyka powaZ,nej awarii ze wzglydu na skaly i zakres przedsiywziycia 

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

w szczeg61nosci przy istniej<}cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siy srodowiska 

i odnawiania siy zasob6w naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan 

miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego uwzglydniaj<}c: 

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

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


wystypuj<} obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zleganiu w6d podziemnych. Przejscie 


projektowanej kanalizacji sanitarnej przez row melioracyjny wykonane bydzie metod<} bezwykopow<}, 


przewiertem sterowanym z rura ochronn<} DN200 mm, minimum 1,0 m pod dnem rowu. 


b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy. 


c) obszary gorskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami g6rskimi i terenami lesnymi. 

d) obszarv obittte ochron!i)., w tym strefy ochronne ujttC wod i obszary ochronne zbiornik6w wod 

srodl!i).dowych: 

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


wystypuj<} obszary objyte ochron<}, w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary ochronne zbiomikow 


wod sr6dl<}dowych. 


e) obszary wymagai,!:ce specjalnej ochrony ze wzglydu na wystypowanie gatunk6w roslin i zwierzqt lub 

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objs:tych ochron'!:. w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale 

formy ochrony przyrody: 

Planowana inwestycja znajduje siy czysciowo w granicach Zielunsko-Rzygnowskiego Obszaru 


Chronionego Krajobrazu, dla kt6rego aktualnym aktem prawnym jest Rozporz<}dzenie Nr 18 


Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko-Rzygnowskiego (Dz, Urz, 


Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). W/w rozporz<}dzenie okresla szereg zakazow, w tym zakaz 


realizacji przedsiywziyc mog<}cych znacz<}co oddzialywac na srodowisko, W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 


ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651, ze zm,), zakazy nie dotycz<} realizacji 


inwestycji celu publicznego. 


Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry i Mlawki 


PLB140008, znajduje siy w odleglosci okolo 8,3 km w kierunku poludniowo-zachodnim od 

planowanej inwestycji. 


Bior<}c powyzsze pod uwagy, odstypuje siy od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 


oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko przyrodnicze. 


f) obszary, na ktorych standardy iakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystypuj<} obszary, na 


kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 


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

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz jej poblizu nie 


wystypuj<} obszary 0 krajobrazie maj<}cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 



h) g((stosc zaludnienia: I 

Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.1km2 (wedlug danych GUS 
z 2015 r. ). . 

i) obszary przylegajqce do jezior: I 
W zasiygu oddzialywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wys~puj,! jeziora 
i inne naturalne zbiomiki wod stoj'!cych. . 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: l 
W rejonie realizacji przedsiywzi~cia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowisko. 'ej. 

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

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikaj,!ce z: 

a) zasi u oddzial wania - obszaru eo raficzne 0 i liczb ludnosci na ktor 

oddzialywac: 

Zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczr· nia miejsca 

jego realizacji - pasa drogowego i terenow przyleglych. 


. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiywziycia na poszczegolne elementy przyrodnicze: 
Lokalizacja, skala i charakter przedsiywziycia wykluczaj,! mozliwosc wyst,!pienia ~ddzialywan 
o charakterze transgranicznym. I 

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzgkdnieniem obci<lzenia istniejqcej infrastruktury 
technicznej: I 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze w zwi,!zku z realizacj,! prfedsiywziycia 
nie wystypuj,! oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsptwziycie nie 
bydzie znacz'!co oddzialywac na srodowisko. .\: 
d) prawdopodobienstwo oddzialywania: 
Infonnacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajq 'vVystqpienie oddzialywan na etapie 

I 

realizacji przedsiywzi~cia. Oddzialywania te bydq mialy krotkotrwaly charakter, lOkalnr· zasiyg oraz 

byd,! ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robot. 

e) czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: . 

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia byd,! krotkotrwale i ustqpi,! pd zakonczeniu 

prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywan ta otaczajqce 

srodowisko. . 


Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczegolne elementy srod~wiska w/w 

przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny oddzi~ywania na 

srodowisko jest uzasadnione. 


POUCZENIE 

1. Gmina WieczJnia Koscielna 
WieczJnia Koscielna 48, 06 513 WieczJnia Koscielna 



2. Strony post?powania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ui. Pi. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pant Miroslawa Golon 
Soltys wsi Grzybowo 
zam. Grzybowo 72, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	 Pan Andrzej G?bala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki 57, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.ugl-vieczJnia.btpgmina.pl 

7. 	 A/a 

http:www.ugl-vieczJnia.btpgmina.pl

