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In. 6620.2.2.2012

POSTANOWIENIE

           Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 
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 92 i 95  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.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawie i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego  na  „modernizacji  parku  maszynowego  w  Zakładach  Mięsnych  w  Somiance  oraz 
poprawie  warunków  transportu  do  odbiorców  (bez  zmiany  profilu  oraz  skali  produkcji)  w 
miejscowości  Somianka,  powiat  wyszkowski,  na  działkach   o  nr  ew.  310   i  312  w miejscowości 
Somianka, gm. Somianka, 07-203 Somianka. 

UZASADNIENIE

          W dniu 2012.03.12, Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne Somianka,  wystąpił  z wnioskiem o 
wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  planowanego 
przedsięwzięcia  pn:  „modernizacja  parku  maszynowego w Zakładach  Mięsnych  w Somiance  oraz 
poprawa warunków transportu do odbiorców bez zmiany profilu oraz skali produkcji) w miejscowości 
Somianka na działkach o nr ew. 310 i  312 gm. Somianka,  07-203 Somianka,  powiat  wyszkowski) 
Wniosek został  zamieszczony w publicznie  dostępnym wykazie  prowadzonym przez Urząd Gminy 
Somianka.

W  dniu  2012.03.13  pismem  In.6620.1.2012  Wójt  Gminy  Somianka  wystąpił  z  wnioskiem  do 
Regionalnego  Dyrektora  Ochron  Środowiska  w   Warszawie  oraz  pismem  do  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Wyszkowie  z  prośbą  o  opinie  co  do  potrzeby 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  polegającego  na 
„modernizacji  parku maszynowego w Zakładach Mięsnych w Somiance oraz poprawie warunków 
transportu  do  odbiorców  (bez  zmiany  profilu  oraz  skali  produkcji)  w  miejscowości  Somianka  na 
działkach  o  nr  ew.  310  i  312  gm.  Somianka,  07-203  Somianka,  powiat  wyszkowski). 
Po wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem 
WOOŚ-II.4240.366.2012.EW  z  dnia  29  marca  2012  r.  (wpłynęło  2012.04.02)  oraz  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/14/472/2012 z dnia 2010.03.19 



(wpłynęła 2012.03.23) stwierdzam, że zgodnie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 92 i 95 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  09  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 
2010 roku Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie pn : „modernizacja parku maszynowego w 
Zakładach Mięsnych w Somiance oraz poprawa warunków transportu do odbiorców (bez zmiany 
profilu oraz skali  produkcji)  na działkach o nr ewid. 310 i  312  w miejscowości Somianka 07-203 
Somianka, kwalifikuje się  do rodzaju przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. 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  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a w szczególności że skala i zakres 
planowanego  przedsięwzięcia  polegać  będzie  na  zakupie  elektrycznego  piekarnika  wędlin  szt.  1, 
natryskiwarki  szt.  1,  nadziewarki  szt.1,  wilka  szt.  1,  mieszałki  próżniowej  szt.  1,  kutra  szt.  1, 
klipsownicy szt.1, masownicy szt. 1, generatora pary czystej szt. 1 oraz zakupu dwóch samochodów 
chłodni  o  masie  do  3,5  tony.  Przewidziane  do  zakupu  maszyny  umieszone   zostaną  w obrębie 
istniejącego Zakładu Mięsnego w Somiance, na działce 310 i 312 w Somiance i nie ma konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu analizy  wraz z wnioskiem 
i przedłożonymi materiałami oraz uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 pkt. 
92 i 95 Rozporządzenia Rady Ministrów postanowiono wydać postanowienie o braku konieczności 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w  odniesieniu  do  poszczególnych 
uwarunkowań. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia produkcji, zmiany 
czasu pracy,  jak również nie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.  
Planowane przedsięwzięcie powiązane jest z istniejącym zakładem. Jednakże ze względu na niewielką 
skalę i rodzaj przedsięwzięcia standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Przewidziane do zakupu urządzenia  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.

Po  realizacji  przedsięwzięcia  stare  maszyny  zostaną  zastąpione  bardziej  nowoczesnymi, 
wydajniejszymi,  spełniającymi  obowiązujące  normy  techniczne.  Nową  maszyną,  dotychczas  nie 
wykorzystywana  będzie  klipsownica.  Wymienione  będą  również  dwa  pojazdy  typu  chłodnia 
najbardziej  wyeksploatowane na nowe. Nowe  maszyny zostaną zainstalowane w miejsce starych 
maszyn. Czas realizacji nie przekroczy trzech tygodni. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na 
etapie realizacji  przedsięwzięcia.  Oddziaływania będą krótkotrwałe  i  ustąpią  po zakończeniu  prac 
montażowych.  Zarówno na etapie demontażu jak i montażu sprzętu przedsięwzięcia nie powinno 
wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  będą selektywnie zbierane i magazynowane 
w szczelnych oznakowanych pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom.

Lokalizacja,  skala  i  charakter  przedsięwzięcia  zawarte  we  wniosku  potwierdzają  wystąpienie 
oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednakże  oddziaływania te będą miały 
jednie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.



Oddziaływanie  przedsięwzięcia,  zarówno  na  etapie  jego  realizacji  i  eksploatacji,  będzie  miało 
charakter lokalny, ograniczony do ternu stanowiącego własność Inwestora.

          Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

          

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy Somianka
  /-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne w Somiance 
    07-203 Somianka.

      2. Pani Monika Szczerba 
       3.   Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,
       4.   a/a
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wyszkowie.
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INFORMACJA

o  wydaniu  postanowienia  o  braku  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 

przedsięwzięcia  na  środowisko  i  określenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 

środowisko

 Zgodnie z art.3 ust.1 pkt  11,  art.21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o 

udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

               że w dniu 2 kwietnia 2012 r. zostało wydane postanowienie nr  In.6620.2.2.2012 z 

dnia 2.04.2012 r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na 

środowisko  przedsięwzięcia  pn.  „modernizacja  parku  maszynowego  w  Zakładach 

Mięsnych w Somiance oraz poprawa warunków transportu do odbiorców (bez zmiany 
profilu  oraz  skali  produkcji)  w  miejscowości  Somianka,  powiat  wyszkowski  na 

działkach  o nr ew. 310  i  312 w miejscowości Somianka gm. Somianka, 07-203 
Somianka.  

Jednocześnie   informuję  o  możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  sprawy  (między 

innymi przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu 

(http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa)  lub  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Somianka 

pokój Nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 16oo.

Informację  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy 

Somianka,  oraz  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy 

Somianka http://ugsomianka.bip.org.pl.

Wójt Gminy Somianka
  /-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują:  

1. Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński , Somianka 88, 07-203 Somianka.

2. Pani Monika Szczerba 

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

4. a/a

http://ugsomianka.bip.org.pl/
http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

