
                                                                                                                            Somianka dn.2012.02.20

In.6620.2.2012

DECYZJA

                   Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3  

października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także  

§ 3 ust. 1 pkt  79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia  raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Somiance, Somianka Parcele 13A, 07-203 Somianka z dnia 2011.12.19 dla przedsięwzięcia 

polegającego  na  „budowie  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno-ciśnieniowej  z  przyłączami  w  msc. 

Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele” gm. Somianka na działkach :  

1)  sieć zewnętrzna sanitarna w pasach dróg gminnych na działkach nr ew. 408, 407, 409 obręb Stare Płudy,  

nr ew. 7, 124, 125, 83/1 , obręb Somianka Parcele, nr  ew. 16 droga krajowa nr 62,  dz. nr ew. 123 Parafia 

Rzymsko-Katolicka w Somiance obręb Somianka Parcele,  dz. nr ew. 53,54, 15/3 dz.  bud. prywatne obręb 

Somianka Parcele.

2) Przyłącza kanalizacyjne obręb Suwin dz. o nr ew. 472 i 469 , obręb Ulasek dz. o nr ew. 323 i 324, obręb 

Somianka Parcele dz. o nr ew. 15/1, 15/2 i 8/1, obręb Stare Płudy dz. o nr. ew. 253, 4/3, 143, 144, 328, 329, 

330, 146, 145, 148, 150, 331, 151,154,338, 158, 160, 343, 162, 344, 165/2, 345, 169, 207, 342, 341, 254/3, 

208, 209, 210, 370,371, 372/2, 220/1, 335, 346, 372/3 i 368 gm. Somianka. 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

Wnioskiem  z  dnia  2011.12.19,  (  wpłynął  2011.12.19)  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance,  

Somianka  Parcele  13A,  07-203 Somianka,  gm.  Somianka,   wystąpił   z  wnioskiem o wydanie  decyzji  o 

środowiskowych  uwarunkowaniach,  zgody  na  realizację  planowanego  przedsięwzięcia  pn:  „budowa 

kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno-ciśnieniowej z  przyłączami  w msc.  Suwin,  Stare Płudy,  Ulasek, 

Somianka Parcele” gm. Somianka na działkach:                                                                

 1)  sieć zewnętrzna sanitarna w pasach dróg gminnych na działkach nr ew. 408, 407, 409 obręb Stare Płudy,  

nr ew. 7, 124, 125, 83/1 , obręb Somianka Parcele, dz. nr  ew. 16 droga krajowa nr 62,  dz. nr ew. 123 Parafia 

Rzymsko-Katolicka w Somiance obręb Somianka Parcele,  dz. nr ew. 53,54, 15/3 dz.  bud. prywatne obręb 

Somianka Parcele.



2) Przyłącza kanalizacyjne obręb Suwin dz. o nr ew. 472 i 469 , obręb Ulasek dz. o nr ew. 323 i 324, obręb 

Somianka Parcele dz. o nr ew. 15/1, 15/2 i 8/1, obręb Stare Płudy dz. o nr. ew. 253, 4/3, 143, 144, 328, 329, 

330, 146, 145, 148, 150, 331, 151,154,338, 158, 160, 343, 162, 344, 165/2, 345, 169, 207, 342, 341, 254/3, 

208, 209, 210, 370,371, 372/2, 220/1, 335, 346, 372/3 i 368 gm. Somianka. 

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

W dniu 2011.12.20 pismem In.6620.10.2011 Wójt Gminy Somianka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego 

Dyrektora Ochron Środowiska w  Warszawie oraz pismem In.6620.11.2011 do Państwowego Powiatowego 

Inspektora  Sanitarnego  w  Wyszkowie  z  prośbą  o  opinie  co  do  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  polegającego  na    „budowie  kanalizacji  sanitarnej 

grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w msc. Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele” gm. 

Somianka.                                                                                                         

 Po  wydanej  opinii  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  postanowieniem 

WOOŚ-II.4240.1761.2011.GM  z  dnia  10  stycznia  2012  r.  (wpłynęło  2012.01.16)  oraz  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/60/2011 z dnia 2011.12.23 (wpłynęła 

2011.12.29)  stwierdzam,  że  rodzaj  i  parametry  techniczne  oraz  zasięg  oddziaływania  na  środowisko 

przedmiotowej  inwestycji  zaliczają  się  do  grupy  przesiew  zięć  wymienionych  w§  3  ust.1  pkt.79 

rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska,  oraz  opinię  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  stwierdzam,  że  w 

przedmiotowym przypadku nie zachodzą  szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy 

ooś, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko argumentując to, że zorganizowany odbiór ścieków  po przez sieć kanalizacyjną 

zapobiegnie  w  praktyce  przedostawaniu  się  ścieków  do  gruntu  co  poprawi  stan  środowiska  i  nie  ma 

konieczności  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko.  Po przeprowadzeniu analizy  wraz z  

wnioskiem i przedłożonymi materiałami, uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 pkt 79 

Rozporządzenia Rady Ministrów postanowiono wydać postanowienie In.6620.2.1.2011 z dnia 2012.01.17  o 

braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego 

na:    „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w msc. Suwin, Stare Płudy,  

Ulasek, Somianka Parcele” gm. Somianka.   

Planowane przedsięwzięcie  powiązane będzie z istniejącą siecią sanitarną  oraz oczyszczalnią ścieków w 

Somiance.   Jednakże ze względu na niewielka skalę i rodzaj przedsięwzięcia standardy jakości środowiska  

będą dotrzymane.

Surowce  i  materiały  wykorzystywane  w  fazie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  będą  dowożone 

bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystane na bieżąco. 

Po zapoznaniu się z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia  uznaje się ,  iż nie jest to przedsięwzięcie  

mogące  w  sposób  znaczący negatywnie  oddziaływać  na  obszar  Natura  2000  ,  jak  również  integralność  

obszaru naturowego i spójność sieci Natura 2000.



1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych  proporcji.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w miejscowościach 

Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele, gm. Somianka

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 

- sieć zewnętrzna sanitarna w pasach dróg gminnych na działkach nr ew. 408, 407, 409 obręb Stare   Płudy, nr 

ew. 7, 124, 125, 83/1 , obręb Somianka Parcele, dz. nr  ew. 16 droga krajowa nr 62, dz. nr ew. 123 Parafia 

Rzymsko-Katolicka w Somiance obręb Somianka Parcele,  dz. nr ew. 53, 54, 15/3 dz rolne prywatne obręb  

Somianka Parcele.                                                                                              

- Przyłącza kanalizacyjne obręb Suwin dz. o nr ew. 472 i 469 , obręb Ulasek dz. o nr ew. 323 i 324, obręb  

Somianka Parcele dz. o nr ew. 15/1, 15/2 i 8/1, obręb Stare Płudy dz. o nr. ew. 253, 4/3, 143, 144, 328, 329,  

330, 146, 145, 148, 150, 331, 151,154,338, 158, 160, 343, 162, 344, 165/2, 345, 169, 207, 342, 341, 254/3, 

208, 209, 210, 370,371, 372/2, 220/1, 335, 346, 372/3 i 368 gm. Somianka.                 

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: 4 400 mb.   

Planowane  przedsięwzięcie  będzie  przebiegało  w passie  drogi  gminnej.  Na  trasie  planowanej  inwestycji  

występują  grunty rolne,  łąki,  prywatne posesje oraz drogi  publiczne.  Nie przewiduje się zmiany sposobu 

użytkowania  istniejących terenów. Na trasie  projektowanej  kanalizacji  nie  przewiduje  się  wycinki  drzew. 

Ścieki  zbierane nowopowstałą  siecią   kanalizacji  sanitarnej  będą doprowadzane do gminnej  oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Somianka.

b)  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływań  przedsięwzięć 

znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska. 

Nie  przewiduje  się  możliwości  oddziaływań  skumulowanych  w  związku  z  realizacją  i  eksploatacją 

przedsięwzięcia. Budowa sieci kanalizacji przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez rezygnacje z 

przydomowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. 

c) wykorzystanie zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Podczas  budowy sieci  wykorzystane  zostaną  elementy  składowe  sieci  kanalizacyjnej:  rury  z  PVC i  PE, 

betonowe elementy studzienek i przepompowni ścieków. Woda zostanie wykorzystana do przepłukania sieci  

po jej  wybudowaniu.  Na etapie eksploatacji  nie będą wykorzystywane  zasoby,  materiały.  Energia  będzie  

wykorzystywana do napędzania pomp w przepompowni ścieków. 

d) emisji występowania innych uciążliwości:

Etap budowy będzie związany z emisją hałasu, emisją substancji do powietrza oraz powstaniem odpadów. 

Oddziaływania  te  będą  krótkotrwałe  i  ustąpią  po  zakończeniu  fazy  budowy.  Po  zakończeniu  budowy 

powierzchnia  terenu  zostanie  przywrócona  do  stanu  pierwotnego.  Zaplecze  budowy i  baza  materiałowo-

sprzętowa zlokalizowane będą na terenie  prowadzonej  inwestycji.  Zorganizowane będą w ten sposób,  by 

uniemożliwić  zanieczyszczenie  środowiska  gruntowo-wodnego  .  Ścieki  sanitarne  gromadzone  będą  w 

przenośnych toaletach Typu „toi toi”. Odpady gromadzone będą w zbiornikach na odpady i wywożone na 

wysypisko.                                                                                                                    

Zastosowanie  wysokiej  jakości  materiałów  konstrukcyjnych,  zapewni  szczelność  sieci  i  wieloletnią 

bezawaryjną  eksploatację.  



Budowa  obiektów  nie  pociąga  za  sobą   konieczności  dokonywania  wycinek  drzew   i  krzewów. 

Na  etapie  eksploatacji  nie  będą  występowały  uciążliwości  dla  środowiska.  Przedsięwzięcie  ma   na  celu 

poprawę jakości środowiska przez stworzenie zorganizowanego systemu odbioru ścieków komunalnych.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko  

poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem  możliwego zagrożenia  dla środowiska, w szczególności  

przy istniejącym  użytkowaniu  terenu,  zdolności  samooczyszczania  się  środowiska  i  odnawiania  zasobów 

naturalnych,  walorów  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  uwarunkowań  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  poza miejscem występowania  obszarów wodno-  błotnych  i  innych  o 

płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)  obszary  objęte   ochroną,  w  tym  strefy  ochronne  ujęć  wód  i  obszary  ochronne  zbiorników  wód 

śródlądowych:

W rejonie  inwestycji  nie  występują  obszary objęte  ochroną,  w tym  strefy ochronne  ujęć  wód i  obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

lub ich siedlisk  lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe  

formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających z mocy ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2000 r. nr 151,poz.1220 ze zm.). Najbliższy obszar Natura 

2000  to  obszar  ustanowiony  z  mocy  Dyrektywy  Ptasiej-  „Dolina  Dolnego  Bugu  PLB  140001”,  który 

oddalony  jest  od  południowego  końca  planowanej  inwestycji  o  ok.  300  m.  Zgodnie  ze  Standardowym 

Formularzem Danych,  największe  zagrożenie   dla  tutejszej  awifauny stwarzają  obwałowania  i  odcinania 

starorzeczy od współczesnego koryta rzeki oraz zabudowa doliny. Zanieczyszczenie wód, melioracje, tamy 

zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów w kierunku monokultur sosnowych, to kolejne 

czynniki zagrażające ptakom i przyrodzie obszaru. Przedmiotowa inwestycja przebiega po drogach gminnych, 

nie nastąpi zajęcie terenów cennych przyrodniczo. Skala, charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wykluczają  

wystąpienie znaczącego negatywnego oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 

oraz spójność całej sieci Natura 2000.    

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone :

Z dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji  inwestycji  oraz jej pobliżu występowały obszary na  

których standardy jakości zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;



Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na 

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Somianka wynosi 49 os./ km2.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i naturalne zbiorniki wód 

stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia  brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania równoważnego w odniesieniu  do uwarunkowań 

   wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a)  zasięgu  oddziaływania  –  obszaru  geograficznego  i  liczby  ludności,  na  którą  przedsięwzięcie  może 

oddziaływać:

Zasięg  przestrzenny  oddziaływania   przedsięwzięcia  ograniczy  się  do  najbliższego  otoczenia  miejsca  

realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze 

transgranicznym.  

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie treści z karty informacyjnej  oraz charakterystyki otoczenia terenu przedsięwzięcia stwierdza  

się, że zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej 

wielkości  i  złożoności.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko.  

Efektem  rozbudowy  sieci  kanalizacji  będzie  uregulowanie  gospodarki  ściekowej  i  poprawa  jakości 

środowiska. 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje  zawarte  we  wniosku  potwierdzają  wystąpienie  oddziaływań  na  etapie  realizacji  inwestycji.  

Jednakże oddziaływania  te  będą miały zasięg lokalny  i  ograniczą się  do najbliższego obszaru realizacji  

inwestycji .Oddziaływania będą związane z fazą budowy i ustąpią po jej zakończeniu. Na etapie eksploatacji  

nie będą występować oddziaływania na środowisko.  

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Oddziaływanie przedsięwzięcia,  na etapie jego realizacji przedsięwzięcia, będą krótkotrwałe  i ustąpią po jej 

zakończeniu. Na etapie eksploatacji nie będą występować oddziaływania na środowisko.  

 Biorąc pod uwagę zarówno postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, zgromadzony materiał oraz wiedzę 

postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 



decyzji  o warunkach zabudowy oraz  pozwolenia na budowę w/w inwestycji.  Wniosek ten powinien być 

złożony  nie  później  niż  przed  upływem  czterech  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za 

pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                                                                     Wójt Gminy Somianka

                                                                                                                                       /-/ Andrzej Żołyński

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance, Somianka Parcele 13 A, 07-203 Somianka

2. Gmina Somianka, Somianka Parcele 16 B, 07- 203 Somianka.

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul Mińska 25, 03-808 Warszawa,

4. Pań. Jolanta i  Andrzej Ruszczak 

5. Ks. Wojciech Zyśk, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Barcicach z siedzibą w Somiance 

07-203 Somianka,

6.      Pani Kozon Justyna Beata 

7. Pani Krystman Krystyna

8. Sołtys wsi Stare Płudy, Pani Wykowska Halina, 07-203 Somianka (wywieszenie na tablicy ogłoszeń),

9. Sołtys wsi Suwin, Pan Jacek Czarnowski, 07-203 Somianka, (wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

10. Sołtys wsi Somianka Parcele, Pani Anna Kruza, 07-203 Somianka, (wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

11. Sołtys wsi Ulasek, Pan Bogdan Pachulski 07-203 Somianka, (wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

12. Strona internetowa BIP i tablica informacyjna Urzędu Gminy Somianka,

13. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

Ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków.


