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POSTANOWIENIE 

Na 	 podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 

o srodowisku Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 
w zwiC}zku z art. 123 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego (Oz. U. z 
20 J 7 r. , poz. 1257 ze zm.), a takZe § 3 ust. 2 pkt 3 w zwiCj.zku z § 3 ust. J pkt 102 rozporzqdzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 1 istopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogC}cych znaczqco oddzialywac na 

srodowisko (Oz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku zlozoncgo pL'zez lnv.cstora - Pana Pawla 

Jablonowskiego zam. Chmielewko 21, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna , dotyczqcego wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na budowie budynku 

inwentarskiego - (chlewni) w systemie chowu rusztowego °obsadzie 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) 

wraz z obiektami towarzyszllcymi, na dzialce °numuze ew. 5412 i 54/3 w miejscowosci ChmieJewko, 

gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

postanawiarn 

1. 	 Odst<}pic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialy\.vania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegajC}cego na: budowie budynku inwentarskiego - (chlewni) w systemie chowu rusztowego 0 

obsadzie 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) wraz z obiektami towarzysz<}cymi, na dzialce 0 numerze ew. 

54/2 i 54/3 w miejscowosci Chmielewko, gm. Wieczfnia Koscielna , powiat mlawski, \Voj. Mazowieckie. 
2. 	 Nalozyc koniecznosc okreslenia w decyzji 0 srodowiskovrych uwarunkowaniach warunkow iub 

wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 pkt I lit b. oraz art. 82 liSt. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 

pazdziernika 2008 r. 0 lIdostypnianili informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 

ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na sroclowisko COz U. z 2017 r.o poz. 1405 ze zm.) 

z uwzgl ydnieniem nastypujqcych elel11entow: 

A. 	 Faza realizacji: 


1) nalezy stosowac sprzyt i lIrzqdzenia w dobrYI11 stanie technicznym 


2) stosowac wylC}cznie technologiy i materialy odpowiadajqce normom i posiadajC}ce atesty, 


B. 	 Faza eksploatacji : 
I) charakter inwestycji wynika, ze spowoduje ona lrwalq zmiany sposobu zagospodarowywania 

terenu, Z uwagi na fakt prowadzenia dzialan w obszarze rolniczYI11, 
2) 	 wody opadowe bydC} spelniac wymagania rozporzCj.dzcnia Ministra Srodowiska w sprawie 

warunk6w, jakie nalezy spelnic przy wprowadzeniu scickow do wod Ilib zicmi oraz w sprawie 

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. 
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Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2018 r. Pan Pawei Jablonowski, zam. Chmielewko 21, 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna wystqpi1 do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodovviskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na budowie budynku 
inwentarskiego - (chlcwni) w systemic chowu rllsztowego 0 obsadzie 285 sztuk tucznika 39,9 OJP wraz z 
obiektami towarzyszqcymi , na dzialce 0 nlll11erZe cw. 54/2 i 54/3 w miejscowosci Chmielewko, gm. 

Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 
Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane za!qczniki zgodnie z art. 74 ust. I ustawy z dnia 

3 pazdziernika 2008 r. 0 udost((pnianiu informacji ° srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). 

Rodzaj , paramctry tcchniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzia!ywania na srodowisko 
przedmiotowcj inweslycji zaliczaje) je) do przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 w zwiqzku z § 3 

ust . I pkt 102 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc 
mog<J-cych znaczqco oddzia1ywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 r. , poz. 71). 

Zawiadomieniem z dnia 06 marca 2018 r., znak: GKiI.6220.1.20 18 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wszczqt postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo zamieszczone w 
Biuletynie Informacj i Pliblicznej Urzydll Gminy Wieczfnia KoscieIna , wywieszono na tablicy og!oszen w 
Urzyd zie Gminy Wiccz!.'nia Kosciclna oraz przekazano stronom postypowania i sohysowi wsi ChmieIewko. 

Stosownie do art. 64 liSt. 1 pkt \ , 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstwa w ochronie srodowiska 

oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem GKi1.6220.1.20 18 z dnia 06 marca 2018 r. wystqpil do Regionalnego Oyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pat1stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny 
Zarzqd Gospodarki Wodncj w WarsLawic oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzkll przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w 

przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddziaJywaniu przedsiywziycia na srodowisko oraz jego 
ewentualnego zakresu. 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Oyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie pismem z dnia 18 marca 2018 r. zawiadomil W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, ze 
przekazuje pismo GKiI.6220.l.20 18 z dnia 06.03.2018 r. wlasciwemu w tej sprawie do wydania opinii, 
kt6rym jest Oyrektor Zarz4dll Ziewni w Oybcm. 

Pa11slwowy Powialowy Inspcklor Sanitarny w MIawie opiniq z dnia 21 marca 2018 r. (data wplywu: 
27.03.2018 r.), znak: ZNS.471.13.2018 odSlqpil od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

RegionaIny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 23 marca 2018 r. (data 
wp!ywu: 29.03.2018 r.) , znak: WOOS-I.4220.228.20 18.BS wezwal do lIzupe!nienia karty infOlmacji 
przedsiywzi((cia 0 informacje niezbydne do dokonania oceny przedsiywziycia pod kqtem jego 
oddzialywania na srodowisko . .Iednoczesnie infol"lllujqC pismem znak: WOOS-I.4220.228.2018.BS.2 z 
dnia 23 marca 2018 r. 0 za1atwieniu sprawy na wydanie opinii w terminie do dnia 08 maja 2018 r. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 04 kwietnia 2018 r. wezwal inwestora do 
uzupeinienia karty informacji przedsiywziycia 0 informacje, kt6re zostafY wskazane przez Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie jako niezbydne do dokonania oceny przedsiywziycia pod 

kqtem jego oddzialywania na srodowisko. 
Inwestor pismem z dnia 09 kwietnia 2018 r. zwr6cif siy z prosba do W6jta Gminy Wieczfnia 

Koscielna 0 wydluzenie terminu na wniesienie uzupdnien w karcie int'ormacji przedsiywziycia do dnia 23 
kwietnia 2018 r. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 09 kwietnia 2018 r. skierowaf prosby 
o wydfuzenie terminu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie na wniesienie 
uzupdnien w karcie informacji przedsiywziycia w przedmiotowej sprawie do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

lnwestor pismem z dnia I J kwietnia 2018 r. przedfozyl karty informacyjnq przedsiywziycia 
uzupdnionq 0 brakujqce informacje w wymaganym zakresie. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. przesfal do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Mfawie i Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Dybem karty intormacyjl1C) przedsiyvvziycia uzupelnionq 

o wymagane informacje. 
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Dybem Opllllq 

z dnia 15 maja 2018 r. (data wplywu: 18.05.2018 r.) , znak: WA.ZZS .2.1.1.505.2018.PC odstqpil od 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodovvisko dla planowanego przedsiywziycia. 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplynylo pismo Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwiqzane z wyznaczeniem nowego terminu 
zalatwienia sprawy tj, do dnia 21 maja 2018 r. z przyczyn niezaJeznych od organu 'v\iydajqcego opiniy. 
Uzasadnieniem przedluzenia terminu wydania opinii bylo pismo W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 
9 kwietnia 2018 r. zawierajqce prosby 0 przedluzenie terminu na zlozenie uzupdniania kart informacyjnej 
przedsiywziycia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem nr GKi 1.6220.1.2018.JM(14) 
i GKiI.6220.1.20 18.JM( 16) z dnia 2 J maja 2018 r. poinl'onnowal Regionalncgo Dyrektora Ochrony 
Srodowiska, ze projektowany budynek wraz zjego obszarem oddzialywania znajduje siy poza miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci. W pJanie czysciowo jest obj«ta dzialka nr ew. 
54/3, kt6rej cz«sc stanowi dojazd do drogi gminnej - dz. nr 115, oznaczenie RM/MN /l - tereny zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i uslug. Dzialka nr 53 w cz«sci objyta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego z tym, ze objyta planem jest czysc dzialki od stronny drogi gminnej 

dz. nr 115, oznaczonej RM/MN/U - tereny zabudowy zagrodo\vej, micszkaniowej jednorodzinnej i uslug. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 21 maja 2018 r. (data wplywu: 

25.05.2018 r.), znak: WOOS-I.4220.228.2018.BS.4 wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywzi«cia nie istnieje 
koniecznosc przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodowisko. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania 0 zakonczeniu postypowania 
dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie dowod6w i materia16w 
oraz zgloszenia zqdan w terminie 7 dni od dnia otrzyrnania ( zawiadomienie GKiI.6220.1.2018.JM(l8) z 
dnia 29 maja 2018 r.) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wydal poslanowicnie GKiI6220.1.20 18 z dnia 20 czerwca 2018 
r. 0 otworzeniu na nowo zakonczonego postypowania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsiywziycia oraz poinformowal, ze w niniejszej sprawie odrybnie zostanie 
wydane postanowienie 0 braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w 
przedmiotowej sprawie. 
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Pallstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Oybem pismem 

W A.ZZS.2.1.1.505.20 18.PC z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wplywu: 27.06.2018 r.) przesial zmiany opinii 
w zakresie fazy realizacji i fazy eksploatacji planowanego przedsiywziycia. 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz bior~c pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc lqczne uwarunkowania zawarte w 

art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 

r., pOZ. 1405 ze zm.) postanowi! odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko oraz sporzqdzenia raportu 0 oddzialywanill na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, 

argumentlljqC to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowml w przedstawiony nizej spos6b. 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi«ywzi«ycia, z uwzgl«ydnieniem: 
a) skali przedsiywziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takZe 

istotnych rozwiazan charakteryzujC!cych przedsi((wziycie: 
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzia!ywania na srodowisko przedmiotowej 
inwestycji zaliczaj'l Jq do grllpy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 
w zwiqzku z § 3 ust. I pkt 102 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiywziyc mogqcych znaczCjco oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na blldowie budynku inwentarskiego - (chlewni) w systemie 

chowu rusztowego 0 obsadzie 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) wraz z obiektami towarzyszCjcymi na 

dzialkach 0 nr ew. 54/2 i 5413 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna, w ramach 
rozbudowy gospodarstwa Inwestora zlokalizowanego na dziake 0 nr ew. 53. Na wV.'!. dziakeznajduje siy 

budynek gospodarczo-inwentarski 0 obsadzie 39,9 OlP (286 sztuk warchlak6w i 142 sztuki tucznik6w). 
Ch6w trzody chlewnej prowadzony jest w systemie rllsztowym. Po realizacji planowanej inwestycji obsada 

w gospodarstwie lnwestora wyniesie 79.8 DJP. 

Planowana chlewnia be;c1zie zasiedlana warchlakami, a nastypnie bydCj one tllczone dla osiCjgniycia 
odpowiedniej wagi j przeznaczone do uboju. Uklad fllnkcjonalny bydzie podluzny. Swinie bydCj 

utrzymywane w grupach jednowiekowych w kojcach . Kojce bydq rozmieszczone z przejsciem 
(korytarzem) po srodku budynku. Korytarz sluzyc bydzie do obslugi i kontroli chlewni. Na OkOfO 2/3 czysci 
podlogi wprowadzone bydq betonowe ruszta nad kanalowe. Pod!oga w kojcach bydzie twarda, r6wna i 

stabilna. W blldynkll chlewni planuje siy wentylacjy mechanicznq do wymiany powietrza z 
wykorzystaniem 14 wentylator6w dachowych 0 maksymalnej wydajnosci 13000 m3 i maksymalnej 

srednicy 0,63 m oraz minimalnej vvysokosci 7,0 111. 

b) powi,!zan z innymi przedsiywziyciami, w szczeg61nosci kumulowania siy oddzialywan przedsiywziyc 

realizowanych i zrealizowanych, dla kt6rych zostala wydana decyzja 0 srodowiskowych 
uwarllnkowaniach, znajdlljacych sie na terenie, na kt6rym planuje siy realizacjy przedsiywziycia, oraz w 
obszarze oddzialywania przedsiewziycia lub kt6rych oddzialywania mieszczq. siy w obszarze 
oddzialywania planowanego pgedsicwziecia w zakresie. w jakim ich oddzialywania mog,! prowadzic 
do skumulowania oddliatywanOl planowanym przedsiywziyciem 

W chwili obecnej dzialka 0 nr ew. 54/2 i 54/3 0 lCjcznej powierzchni 0,6134 ha Sq dzialkami 
niezabudowanymi oraz uzytkowanymi rolniczo jako pastwisko. W bezposrednim sqsiedztwie 
przedmiotowych dzialek zlokalizowane Sq dzialki niezabudowane, uzytkowane rolniczo - tereny lIpraw 
rolnych oraz dzialka zabudowana blldynkami gospodarczo - inwentarskimi. Od strony zachodniej - na 
dziake 0 nr ew. 53 znajduje siy gospodarstwo rolne lnwestora. Odleglosc istniejqcego na WW. dziake 

4 

http:A.ZZS.2.1.1.505.20


budynku gospodarczo-inwentarskiego do najblizszego budynkll mieszkalnego niebyd~cego wlasnosciq 

Inwestora wynosi 62 m, natomiast odleglosc planowanego budynku inwentarskiego od najblizszego 

budynku mieszkalnego wynosic bydzie 77 m. 

CZysc terenu przedmiotowej inwestycji objytajest miejsco\vym planem zagospodarowania przestrzennego 

fragment6w miejscowosci gminy Wieczfnia Koscielna uchwalonego Uchwalq Nr VIlJI44 /07 Rady Gminy 

Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 20071' . (Oz. U. Woj. Maz. z dnia 14 pazdziernika 2007 r. Nr 208, 
poz. 5976). Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czyse dzialek 0 nr ew. 
54/3 i 53 polozone Sq na terenie zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i uslug (symbol 
planu 1 RM/MN/U). 

c) r6Znorodnosci biologicznej, vvykorzystywania zasob6w naturalnych. w tym glebv, wody i powierzchni 
Zleml, 

Zaopatrzenie w wody realizowane bydzi e z wodociqgu gminnego. DC7.ynfckcja pomies7.czell inwentarskicb 

przeprowadzana bydzie z uzyciem srodka dezynfekcyjnego i niewielkiej ilosci wody ulegajqcej 
odparowaniu, przy uzyciu dostypnych srodk6w dezynfekcyjnych nietoksycznych. neutralnych dla 

srodowiska, dopuszczonych do dezynfekcji pomieszczen produkcji spozywczej. 

d) emisji i wyst((powania innych uciqzliwosci, 

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiqzae siy bydzie z emisjq substancji do powietrza. emisjq halasu oraz 

z wytwarzaniem odpad6w i sciek6w. Wystqpiq chwilowe oddzialywania zwiqzane z ell1isjq haiasu i spalin 

pochodzqce z ll1aszyn i urzqdzen wykorzystywanych podczas blldo'vvy. GI6wnYll1i zr6dlami emisji do 

srodowiska na etapie eksploatacji przedsiywziycia bydzie system wentylacji blldynku inwentarskiego oraz 
ruch pojazd6w poruszajqcych si y po terenie inwestycji. Biorqc pod uwagy skaly i charakter planowanego 

przedsiywziycia oraz informacje zawarte w uzupelnieniu karty informacji przedsiywziycia stwierdza siy, ze 
na etapie eksploatacji inwestycji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu bydq dotrzymane. Zr6dlami 

emisji halasu na terenie inwestycji bydq wentylatory mechaniczne chlewni oraz pojazdy poruszaj~ce siy po 
terenie przedsiywziycia. Z informacji zawartych w lIzllpelnieniu karty informacyjnej przedsit(wzit(cia 

wynika, iz podczas eksploatacji planowanego przedsiywziycia doplIszczalne poziomy halasu na terenach 

chronionych akustycznie bydq dotrzymane. 

Scieki bytowe odprowadzane bydq do istniejqcego na dziake 0 nr ew. 53 zbiornika bezodplywowego, 
kt6ry bydzie systematycznie opr6Zniany przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc do 

oczyszczalni sciek6w. Scieki bytowe odprowadzone bydq do szczelnego zbiornika bezodplywowego, a 

nastypnie wywozone przez uprawniony do tego celu podmiot do oczyszczalni sciek6w. Wody opadowe i 

roztopowe z powierzchni dach6w oraz teren6w utwardzonych odprowadzane bydq powierzchniowo na 

wlasny teren nieutwardzony, w spos6b niepowodujqcy zalewania teren6w sqsiednich oraz niezmieniajqcy 

kierunek w6d opadowych, ze szkodq dla grunt6w sqsiednich. Funkcjonowanie przedsiywziycia bydzie siy 

wiqzac z powstaniem odpad6w. Odpady bydq gromadzone selektywnie przekazywane 

wyspecjalizowanym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Wytworzona gnoJowlca 
magazynowana bydzie w kanalach pod rusztowych wewnqtrz blldynku, a nastypnie wykorzystywana przez 

Inwestora jako naw6z naturalny na gruntach rolnych. Inwestor jest wlascicielem 30 ha grunt6w. 

Powierzchnia ta jest wystarczajqca do zagospodarowania caiej il05Ci powstajqcej gnojowicy. 
e) ocenionego w oparciu 0 wiedzy naukowq ryzyka wystqpienia powaznych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzglednienill uzywanych sllbstancii i stosowanych technologii, w 

tym ryzyka zwiqzanego ze zmianq klill1atu, 
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Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukq budowlanq oraz obowiqzujqcymi przepisami ppoz. i 
bhp minimalizuje mozliwosc wystqpienia powaznej awarii. 
f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanvch odpadow oraz ich wplywu na srodowisko, w 

przypadkach gdy planui e sis: ich powstawanie, 
Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wiqzac siy bydzie z powstawaniem odpadow. Odpady 

powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia gromadzone bydq selektywnie w wyznaczonym miejscu i 
przekazywane uprawnionym podmiotom . 
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi , w tvm wynikaj9cego z emisji; 
Nie przewiduje si y zagrozenia dla zdrowia ludzi. 

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

w szczegolnosci przy istnie.i~cym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si'r 

srodowiska i odnawiania si'r zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzgl~dniaj~ce: 

a) obszary wodno-btotne, inne obszary 0 ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lygowe 
oraz ujscia rzek , 

Z przedtozonej dokumentacji wynika , ze w miejscu realizacji inwestycji oraz jej poblizu nie wystypujq 
obszary wodno-btotne oraz inne obszary, 0 ptytkim zaleganiu w6d podziemnych. Ze wzglydu na 

lokalizacjy, charakter i skal y przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy oddzialywania najednolite czysci 
w6d powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsiywziycia nie bydzie wplywac 
na osiqgniycie cel6w srodowiskowych jednolitych cZysci wod powierzchniowych i podziemnych. 
b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie, 
Planowana inwestycja lez.y poza obszarem wybrzezy i srodowiskiem morskim. 
c) obszary g6rskie lu b Id IlC , 

Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi . 
d) obszary objete ochron9, w tym strefy ochronne ujttC wod i obszary ochronne zbiornik6w wod 

sr6dlqdowych, 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystypujq obszary objyte 
ochronq, w tym strefy ochronne ujyc wod i obszary ochronne zbiornik6w sr6dlqdowych. 
e) obszarv wymagai9ce specjalne j ochrony ze wzgledu na wysts:powanie gatunkow roslin, grzybow i 

zwierz'lt lllb ieh siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objtttych ochronq, w tym obszary Natura 2000, 
oraz pozostale formy oehrony przyrody, 

Obszar pod przedmiotowq inwestycje polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 1'. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Najblizej polozony 
obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptak6w - Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, znajduje 
siy w odleglosci 13 ,3 km w kierunku poludniowo-zachodnim od dzialek przewidzianych pod inwestycjy. 
W odlegiosci okolo 2 kill w kierllnku poludniov/YITl od planowanej inwestycji , znajduje siy Zielunsko
Rzygnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla kt6rego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzqdzenie 
Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko-Rzygnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, pOZ. 2450, ze zm.). 
Ponad to obszar przeznaczony pod inwestycjy znajduje siy poza granicami korytarzy ekologicznych oraz 
las6w iygowych. Planowana inwestycja nie spowoduje zasadniczych zmian w srodowisku w stosunku do 
stanLl istniejqcego. Planowane przedsiywziycie nie zaktoci ciqglosci ekosystemu i mozliwosci migracji 
maiych i srednich zwierzCjt, ze wzgl~dll na sCjsiedztwo teren{)w uzytkowanych rolniczo. Z uwagi na fakt, iz 
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inwestycja dotyczy dzialki bezposrednio przyleglej do gospodarstwa Inwestora, na ktorej istnieje juz 

infrastruktura techniczna, nie nast,,!pi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji Zlwierzqt oraz nie 

dojdzie do zachwiania r6Znorodnosci biologicznej terenll. 

Maj,,!c na uwadze powyzsze stwierdza si y brak potrzeby przepmwadzenie oceny oddzialywania 

przedsiywziycia na obszar Natura 2000. 

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje 

prawdopodobienstwo ich przekroczenia, 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji wystypowaly obszary na 

ktorych standardy jakosciowe srodowiska zostaly przekroczone. 

g) obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kultumwe lub archeologiczne. 

Z przedlozonej dokumentacji nie \\Iynika. aby w miejscll realizacji inwestycji wystypowaly obszary 0 

krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gystosc zaludnienia, 

Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os ./km2 (wg. danych GUS z 2017 r.) 

i) obszary przylegajqce do jezior 

W zasiygu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszych okolicach nie wystypujq jeziora. 

j) uzdrowiska i obszarv ochrony uzdrowiskowej, 

Inwestycja nie bydzie realizowana w miej scu wystypowania uzdmwi s ~ i nbszar6w ochrony uzdrowiskowej . 

k) wody i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskovve: 

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji nie przewiduj,,! aby przedsiywziycie znajdowalo siy w 

strefie ochronnej ujyc wod i na obszarze ochronnym zbiornikow wod srodlqdowych . 

3) Rodzaj, cechy i skal*r mozliwego oddzialywania rozwaianego W odniesieniu do kryteri6w 
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz wart. 62 ust. 1 pkt I, wynikaji!Ce z: 
a) zasiygu oddzialywania - obszarll geograficznego i liczby ludnoSci. na kt6rq przedsiywzi((cie moze 

oddzialywac, 

Zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ogranicza siy do najblizszego otoczenia miejsca jego 

realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiywziycia na poszczegoJne elementy przyrodnicze 

Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji orazjej lokalizacjy nie wystqpi transgraniczne oddzialywanie 

na srodowisko. 

c) charakteru, wielkosci, intensvwnosci i zlozonoSc.i odd zialvwania , J- mvzglydnicniern obciqzenia 

istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego III 0 IIIentll rozpoczycia oddzialywania 

Ze wzglydu na charakter i skaly przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si y mozliwosci wystqpienia 

oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane przedsiywziycie nie bydzie znacz"!co 

negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania, 

Informacje zawarte w przedlozonej dokulllentacji pOlwierdzaj,,! Wyslqpl enia oddzialywania l1a etapie 

realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skal y i charakter przeds iywziycia bezposrednie 

oddziatywania byd,,! mialy jedynie zasiyg lokalny i ograniczq siy do najblizszego terenujego lokalizacji. 

e) czasu trwania, czystotliwosci i odwracalnosci oddziatywania, 

Odziatywania powstate na etapie realizacj i przedsiywziycia byd,,! krotkotrwale i ustqpi,,! po zakooczeniu 

prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaJywao na otaczajqce 

srodowisko. 

7 



t) powiqzan z innymi przedsi~wzi~ciami, w szczeg61nosci kumulowania si(( oddzialywail przedsi((wziyc 
realizowanych I zrealizowanvch. dla kt6rych zostala wydana decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. znaiduiacych si~ na tcrenie, na kt6rym planuie si y realizacjy przedsiywziycia, oraz w 

obszarze oddzialywania przedsiywziycia Jub kt6rych oddzialywania mieszcz'l sie w obszarze 
oddzialywania planowanego przedsiewziycia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogi} prowadzic 
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewziyciem, 

Nie przewiduje si y kumulowania oddzialyw311 przedsiywziyc realizowanych i zrealizowanych. 
g) mozli wosci ograniczenia oddzialywania 
lnformacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazujC}, ze przedmiotowe przedsiywziycie na etapie 

realizacji i eksploalacji przy zachowaniu odpowiednich srodk6w i technik nie powinno znaczC}co 

oddzialywac na srodowisko. 

Tym samym kierujC}c si y skalC}, lIsytllowaniem i wplywem na poszczegolne elementy srodowiska 
w/w przedsiywziycia , nalezy stwierdzic, ze odstC}pienie od przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko jest uzasadnione. 
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Z up. W6jta 
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/ . 	 Regiono/no Dyrekc/u Ochl(my c~/'(}d{)wiska HI Warszawie 

Wydzio/ Spraw Tel'enowych w Ciechanowie 

uf.1 7 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

2. 	 Pans/wo'vlY Powia/owy 1nspek/or Sanilarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlavva 

3 	 Dyrek/ol' Zarzc;du Zfewni w DC/bem 

Drrbe , 05-140 Serock 

4. 	Tab/ica ogfoszen w Urzc;dzie Gminy Wieczfnia Kos:ciefna 

5. 	 S/rol1(l in/ernelowa gminy vVieczji1ia K().~cie/n(f 

wwwugwieczlniuhipgl71il?opf 

6. 	 A/a 
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