
                                                                                                            Somianka, dnia 8 czerwca 2015r.
In.6620.2.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 80 ust. 2 oraz art. 84 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. 
2013 poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z 
późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka  z 
dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia  polegającego na 
„budowie drogi gminnej w miejscowości Somianka”  gm. Somianka, na działkach o nr ew. 728, 
721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale na działkach 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1 721/1 i 723 
po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Wyszkowie.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

W  dniu  26  lutego  2015  r.,  Gmina  Somianka,  Somianka  Parcele  16B,  07-203  Somianka 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia  polegającego 
na „budowie drogi gminnej w miejscowości Somianka”  gm. Somianka, na działkach o nr ew. 728, 
721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale na działkach 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1 721/1 i 723 
po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Wyszkowie.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd 
Gminy Somianka tj. tablicy ogłoszeń i BIP. W dniu 27 lutego 2015r. zostało wszczęte postępowanie 
na wniosek Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka  z dnia 26 lutego 2015 r. w 
sprawie wydania  decyzji  środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia.  Planowana inwestycja  zaliczana 
jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w  § 3 ust. 2 
pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W  związku  z  powyższym  organ  prowadzący  postępowanie  wystąpił  z  wnioskiem 
In.6620.2.2015 z dnia 27 lutego 2015r. o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia 
oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  do  Regionalnego  Dyrektora 
Ochrony Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowego   Powiatowego   Inspektora  Sanitarnego  w 
Wyszkowie.

Na podstawie analizy materiałów, uwzględniając  uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 
1  ustawy  ooś  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  wyraził  opinię,  że  dla 
przedmiotowej  inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 



–  postanowienie  z  dnia  17  kwietnia  2015r.  (wpłynęło  22  kwietnia  2015r.)  znak  WOOŚ-
II.4240.257.2015.MK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie odstąpił  potrzebę 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla analizowanego 
przedsięwzięcia  -  opinia sanitarna  z  dnia  3 marca  2015r.  (wpłynęła  5 marca 2015r.)  znak PPIS-
ZNS-712/8/2015.

W  toku  postępowania  ze  względu  na  skomplikowany  charakter  sprawy  dotyczącej 
przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi w miejscowości  Somianka” Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska  w Warszawie wstąpił z pismem WOOŚ-II.4240.257.2015 MK z dnia 17 marca 
2015 r. o uzupełnienie  karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Somianka 
w  dniu  10  kwietnia  2015  r.  uzupełnił  kartę  informacyjną  i  przesłał  do  ponownego  rozpatrzenia 
planowanego przedsięwzięcia. 

Po  przeprowadzeniu  wnikliwej  analizy  dostarczonych  wraz  z  wnioskiem  materiałów, 
uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś, organ prowadzący 
postępowanie uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na  środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w 
przedstawiony w poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:  
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie drogi w miejscowości Somianka, w obrębie działek 
o nr ew. 728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale na działkach 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 
719/1 721/1 i 723. Długość przedmiotowego odcinka drogi wyniesie 1,777 km i przebiegać będzie po 
śladzie  istniejącej  drogi.  W  chwili  obecnej  istniejąca  droga  posiada  we  fragmencie  jezdnię  o 
nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m, jednakże większość objętego przebudową odcinka jezdni 
stanowi nawierzchnia gruntowa nieutwardzona.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:
- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości warstw 10 cm i szerokości do 5 m;
- nawierzchni zjazdów publicznych z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 
cm;
- poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego o grubości 10 cm.
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są tereny leśne, tereny 
użytkowane gospodarczo oraz luźna zabudowa mieszkaniowa o charakterze letniskowym i nieliczna 
zabudowa mieszkaniowa.

b) powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływań   
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja będzie powiązana z istniejącą siecią drogową. Jednakże z uwagi na rodzaj i 
skalę planowanej  inwestycji  nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania  się 
oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:  
Wykorzystanie materiałów i surowców będzie miało miejsce jedynie w fazie realizacji przedmiotowej 
inwestycji.  Na tym etapie użyte zostaną m.in.:  mieszanka bitumiczna, cement,  pospółka, kruszywo 
łamane, kamienne. Etap realizacji wiązać się będzie także z wykorzystaniem wody i paliw do napędu 
maszyn budowlanych.



d) emisji występowania innych uciążliwości  :
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji gazowych i 
pyłowych  do  powietrza,  pochodząca  z  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  oraz  środków  transportu. 
Uciążliwości  te  będą  miały  charakter  krótkotrwały  i  ustąpią  po  zakończeniu  prac  budowlanych. 
Powstające  na  etapie  realizacji  inwestycji  odpady  będą  selektywnie  gromadzone,  a  następnie 
zagospodarowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie  z  przedłożoną  dokumentacją  główny  plac  budowy  zlokalizowany  zostanie  na  początku 
opracowania, tj. w km 0 + 000, w sąsiedztwie działki o nr ew. 723, w jak największym odchyleniu od 
granicy obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH140011.
Zaplecze  budowy  będzie  zaopatrzone  w  przenośne  sanitariaty,  a  ścieki  socjalno-bytowe  będą 
odprowadzone do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez 
uprawnione podmioty.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo do gruntu lub do 
przydrożnych  rowów.  Eksploatacja  przedsięwzięcia  będzie  wiązać się  z  emisją  zanieczyszczeń  do 
powietrza oraz hałasu pochodzącymi z pojazdów poruszających się po drodze. Przedsięwzięcie ma na 
celu wykonanie nowej nawierzchni, w związku z czym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu i  poprawy płynności  jazdy,  a tym samym do zmniejszenia emisji  substancji  do powietrza i 
hałasu.

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

Planowane  przedsięwzięcie   nie  należy  do  przedsięwzięć  stwarzających  możliwość  powstania 
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:  
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w sąsiedztwie oraz w bezpośrednim zasięgu projektowanego 
przedsięwzięcia  nie  występują  obszary wodno-błotne  oraz  inne  obszary 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 w sąsiedztwie terenów leśnych.

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

Z przedłożonej  dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały 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  będzie  w  granicach  obszaru  specjalnej  ochrony  Ptaków 
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz na granicy obszaru Ostoja Nadbużańska PLH140011.
Podstawowe zagrożenia ww. obszarów zgodnie ze Standardowymi Formularzami Danych stanowią: 
uprawa (w tym zwiększenie obszarów rolnych),  drogi  i  autostrady,  zabudowa rozproszona,  tereny 
przemysłowe  lub  handlowe,  pozbywanie  się  odpadów z  gospodarstw  domowych  i  obiektów 
rekreacyjnych,  polowania,  kompleksy  sportowe  i  rekreacyjne,  zanieczyszczenia  ,  polowania, 
chwytanie,  trucie,  kłusownictwo,  tereny  przemysłowe  lub  handlowe,  ingerencja  i  zakłócenia 
powodowane przez człowieka.
Przedmiotowa inwestycja  obejmować będzie budowę drogi po istniejącym śladzie i  zlokalizowana 
będzie w terenie leśnym. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji planowana jest wycinka 
ok.  350  drzew.  Zgodnie  ze  złożonym  uzupełnieniem  do  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia 
planowana wycinka drzew prowadzona będzie w okresie od 15 października do końca lutego, tj. poza 
sezonem  lęgowym.  W  granicach  terenu  inwestycji  nie  stwierdzono  występowania  stanowisk 
chronionych bądź rzadkich gatunków roślin ani chronionych siedlisk przyrodniczych.
Biorąc powyższe pod uwagę, po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdza się, że ww. 
inwestycja  nie  jest  przedsięwzięciem  mogącym  znacząco  negatywnie  oddziaływać  na  najbliższy 
obszar Natura  2000 oraz wpłynąć  na integralność i  spójność Europejskiej  Sieci  Obszarów Natura 
2000.

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:  
Z  przedłożonej  dokumentacji  wynika,  że  w  miejscu  realizacji  inwestycji  oraz  w  jej  pobliżu  nie 
występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;  
Z  przedłożonej  dokumentacji  wynika,  że  w  miejscu  realizacji  inwestycji  oraz  w  jej  pobliżu  nie 
występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia:  
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Somianka wynosi 48 osób/ km2 ( wg GUS z 2014 r.).

i) obszary przylegające do jezior:  
W miejscu realizacji inwestycji nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:  
W miejscu realizacji inwestycji  nie występują obszary 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 
jego realizacji.

b) transgranicznego  charakteru  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne  elementy   
przyrodnicze :

Ze  względu  na  zakres  i  rodzaj  planowanej  inwestycji  nie  istnieje  możliwość  wystąpienia 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.



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

Informacje  zawarte  w  przedłożonej  dokumentacji  wskazują  na  brak  możliwości  wystąpienia 
oddziaływań o znacznej wielkości  lub złożoności.  Planowane przedsięwzięcie nie będzie znaczącą 
negatywnie oddziaływać na środowisko.  

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:  
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie oddziaływań na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg 
lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji inwestycji.

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalności oddziaływania:  
Oddziaływania  powstałe  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  będą  miały  charakter  odwracalny, 
krótkotrwały  i  ustąpią  po  zakończeniu  prac  budowlanych.  Oddziaływania  powstałe  na  etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z 
natężeniem ruchu samochodowego na drodze, na które zarządzający drogą nie mają wpływu.

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, 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

Otrzymują:

1. Gmina Somianka, Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka
2. Nadleśnictwo Wyszków
3. Sołectwo wsi Somianka poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa (BIP, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka oraz tablica ogłoszeń w miejscu plano-

wanego przedsięwzięcia)
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.



2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.


