
                                                                                                                       Somianka dn.2014.03.13

In.6620.2.2014

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.  2  pkt  2  w  związku  z  §  3  ust.  1  pkt  60 
rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010r.  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 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), 
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka  z dnia 
28  stycznia  2014  r.  w  sprawie  wydania  decyzji  środowiskowej  dla  przedsięwzięcia 
polegającego  na:  przebudowie  drogi gminnej  z  nawierzchni  żwirowej  na  asfaltową 
Somianka Parcele – Nowe Płudy o numerze ew. 84 i 83/1 we wsi Somianka Parcele i Nowe 
Płudy dz. o nr ewidencyjnym 117, 165, 184, 210/9, 183/3, 183/5, 214/3, 214/5, 182/1, 
174/1,  213/7,  172/1,  171/1,  170/1,  169/1,  168/3,  167/1,  166/1,  102/1,  189/1,  102/2. 
166/2, 167/2, 137/1, 136/3, 135/1, 133/1, 132/1,162/3, 163/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/5, 
200/7,  216/1,202/1,  203/1,  204/1,  205/1,  206/1,  207/1,  209/1,  215,3,  136/1,  175/1  i 
176/1.” gm. Somianka, 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 28 stycznia 2014 r., Gmina Somianka , Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka 
wystąpiła  z  wnioskiem  w  sprawie  wydania  decyzji  środowiskowej  dla  przedsięwzięcia 
polegającego na „przebudowie drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na asfaltową Somianka 
Parcele – Nowe Płudy o numerze ew. 84 i 83/1 we wsi Somianka Parcele i Nowe Płudy dz. o 
nr ewidencyjnym 117, 165, 184, 210/9, 183/3, 183/5, 214/3, 214/5, 182/1, 174/1, 213/7, 
172/1, 171/1, 170/1, 169/1, 168/3, 167/1, 166/1, 102/1, 189/1, 102/2. 166/2, 167/2, 137/1, 
136/3, 135/1, 133/1, 132/1,162/3, 163/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/5, 200/7, 216/1,202/1, 
203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 209/1, 215,3, 136/1, 175/1 i 176/1.” gm. Somianka.

Wniosek został  zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd 
Gminy Somianka.   W dniu 28.01.2014 zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy 
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Somianka, Somianka Parcele 16 B, 07-203 Somianka  z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 
wydania decyzji  środowiskowej dla w/w. przedsięwzięcia.  Planowana inwestycja zaliczana 
jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w  § 
3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 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 ze zm.).

          W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił  z wnioskiem 
In.6620.2.2.2014  z  dnia  2014.02.06  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 18 lutego 2014 r. ( wpłynęło 2014.02.24) znak WOOŚ-
II.4240.149.2014.OŁN.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Wyszkowie  odstąpił 
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu 
dla  analizowanego  przedsięwzięcia  -  opinia  sanitarna   z  dnia  11.02.2014  (wpłynęła 
2014.02.14 r.) znak PPIS-ZNS-712/10/2014.

        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:

 Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

-  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu:

Planowane przedsięwzięcie polega  na przebudowie nawierzchni drogi gminnej na działkach 
o numerze ew. 84 i 83/1 we wsi Somianka Parcele i Nowe Płudy dz. o nr ewidencyjnym 117, 
165,  184,  210/9,  183/3,  183/5,  214/3,  214/5,  182/1,  174/1,  213/7,  172/1,  171/1,  170/1, 
169/1, 168/3, 167/1, 166/1, 102/1, 189/1, 102/2. 166/2, 167/2, 137/1, 136/3, 135/1, 133/1, 
132/1,162/3, 163/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/5, 200/7, 216/1,202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 
206/1, 207/1, 209/1, 215,3, 136/1, 175/1 i 176/1.” w miejscowości Somianka Parcele – Nowe 
Płudy, gm. Somianka. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 8097,90 m2 .

Istniejąca  droga  posiada  nawierzchnię  żwirowo  –  gruntową.  Długość  odcinka  drogi 
planowanego  do  przebudowy  wynosi  1328,44m.  Planowana  do  realizacji  droga  będzie 
posiadała  nawierzchnie   z  warstwy  wiążącej  i  warstwy  mineralno  –  bitumicznej  na 
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podbudowie  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Ponadto  w  ramach 
inwestycji  zostaną  wykonane  zjazdy  z  betonu  asfaltowego  oraz  pobocza   z  kruszywa 
łamanego  i  naturalnego.  W  rejonie  planowanej  inwestycji  występuje  zabudowa 
mieszkaniowa , zagrodowa oraz tereny wykorzystywane rolniczo. W związku z planowaną 
inwestycją nie zachodzi konieczność wycinania drzew.

b)powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Planowana  inwestycja  będzie  częściowo  powiązana  i  innymi  przedsięwzięciami 
(sąsiadująca zabudowa drogi). Jednakże z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji nie 
przewiduje  się  wystąpienia  ponadnormatywnego  kumulowania  się  oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze , na który będzie oddziaływać inwestycja.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:
W fazie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  przewiduje  się  wykorzystanie  materiałów 
budowlanych  oraz  paliw  do  maszyn  budowlanych.  Szacunkowe  ilości  przewidywanych 
materiałów do realizacji  inwestycji  wyniosą: kruszywo naturalne ok. 738,46 Mg, kruszywo 
łamane  ok.  2817,98  Mg,  emulsja  asfaltowa  10,64  Mg,  mieszanki  mineralno-bitumiczne 
warstwa ścieralna ok. 728 Mg, mieszanki mineralno bitumiczne warstwa wiążąca ok. 649 Mg.

d) emisji występowania innych uciążliwości:
W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane przede wszystkim z emisjami 
hałasu  oraz  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych  do  powietrza  spowodowane  pracą 
ciężkiego sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały. Będą to 
jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W trakcie budowy 
będą  powstawać  odpady  związane  z  realizacją  prac  ziemnych,  użytkowaniem  sprzętu 
budowlanego  realizacją  typowych  prac  budowlanych  oraz  funkcjonowaniem  zaplecza 
socjalnego  dla  pracowników  budowy.  Odpady  niebezpieczne  będą  magazynowane  na 
utwardzonym terenie w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i  odbierane 
będą przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania  tego typu 
odpadami. Gleba oraz grunt zostaną w całości zagospodarowane o obrębie projektowanego 
przedsięwzięcia.  Odpady  inne  niż  niebezpieczne  w  tym  odpady  komunalne  zostaną 
przekazane  do  zagospodarowania  uprawnionym  do  tego  celu  podmiotom.  Eksploatacja 
przedsięwzięcia  będzie  wiązała  się  z  emisją  zanieczyszczeń  powietrza  oraz  hałasu, 
pochodząca z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład 
stężeń  zanieczyszczeń  ma  przede  wszystkim  wielkość  i  struktura  ruchu,  a  ponadto  stan 
techniczny pojazdów i nawierzchni drogi oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. 
Wody  opadowe  z  powierzchni  drogi  odprowadzane  będą   do  gruntu  i  rowów 
odwadniających  drogę.  Odpady  powstałe  na  etapie  eksploatacji  drogi  będą 
zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e)  ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii,  przy  uwzględnieniu  używanych  substancji  i 
stosowanych technologii:
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Planowane przedsięwzięcie  nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia 
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:
Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi. Z załączonej 
dokumentacji nie wynika, aby  w miejscu realizacji inwestycji występowały 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 i leśnymi.

d) obszary objęte  ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych:
Z  przedłożonej   dokumentacji  nie  wynika,  że  przedsięwzięcie   nie  będzie  realizowane  w 
miejscu  występowania  obszarów  objętych  ochroną,  w  tym  stref  ochronnych  ujęć  wód  i 
obszarach ochronnych 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:
Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2031 r. poz.627 ze zm.). 
Najbliższy  obszar  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000  to  Dolina  Dolnego  Bugu 
PLB140001 ( obszar specjalnej ochrony ptaków, dla którego obecnie obowiązującym aktem 
prawnym  jest  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  stycznia2011  r.  w  sprawie 
obszarów  specjalnej  ochrony  ptaków –  Dz.  U.  Nr  25,  poz.  133  ze  zm.),  którego  granice 
znajdują się w odległości ok. 789 m w kierunku południowym od terenu inwestycji. Zgodnie 
ze Standardowym Formularzem Danych do głównych zagrożeń wyszczególnionych dla tego 
typu ternu należą  zabudowa doliny,  zanieczyszczenia  drogi  i  autostrady,  lokalizowanie  w 
granicach  obszarów  obiektów  przemysłowych  i  handlowych  oraz  obiektów  sportowo 
rekreacyjnych.  Biorąc  pod  uwagę  zakres  i  lokalizację  przedsięwzięcia  ,  realizacja  i 
funkcjonowanie  planowanej  inwestycji  nie  będzie  znacząco  negatywnie  oddziaływać  na 
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przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnego Bugu PLB140001, 
w tym spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Z  przedłożonej  dokumentacji  nie  wynika,  aby  inwestycja  realizowana  na  obszarach,  na 
których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja realizowana będzie 
poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Somianka wynosi 48, os./ km2.( wg danych GUS z 2013 
r.).

i) obszary przylegające do jezior:
W  zasięgu  oddziaływania  inwestycji  i  jej  najbliższej  okolicy  nie  występują  jeziora  i  inne 
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:
Ze  względu  na  rodzaj  i  skalę  planowanego  przedsięwzięcia,  zasięg  oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji  będzie lokalny i i ograniczy się do najbliższego terenu.

b)  transgranicznego  charakteru  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne  elementy 
przyrodnicze :
Ze względu na położenie, skalę i  charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości 
występowania oddziaływań transgranicznych. 

c)  wielkości  i  złożoności  oddziaływania,  z  uwzględnieniem  obciążenia  istniejącej 
infrastruktury technicznej:
Na podstawie  informacji  zawartych  w przedłożonych  w dokumentach  stwierdza  się  brak 
możliwości  wystąpienia  oddziaływań  o  znacznej  wielkości  i  złożoności.  Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na środowisko.  
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d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają  wystąpienie oddziaływań na 
etapie  realizacji  i  eksploatacji  przedsięwzięcia.  Bezpośrednie  oddziaływania  będą  miały 
jedynie zasięg lokalny i ogranicza się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. Z uwagi na 
skalę  i  charakter  przedsięwzięcia  obowiązujące  standardy  jakości  środowiska  zostaną 
dotrzymane.

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, 
a  te  powstałe  na  etapie  eksploatacji  będą  miały  charakter  ciągły  skorelowany  swoją 
wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze. 

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.      

                                                                                                          

załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia na nośniku elektronicznym
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                                                                                                                  Wójt Gminy Somianka

Otrzymują:                                                                                             /-/   Andrzej Żołyński

1.    Gmina Somianka 07-203 Somianka                                                                       
2.     Sołectwo wsi Somianka Parcele przez wywieszenie 
         na tablicy ogłoszeń.                                                                                                      
3.     Sołectwo wsi Nowe Płudy przez wywieszenie                                                               
         na tablicy ogłoszeń.
4.    BIP i tablica ogłoszeń Gmina Somianka. 
5.    2  a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wyszkowie.
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