
     Somianka, dnia 25 października 2016r. 

In.6620.4.2016          

 

Postanowienie 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 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. z 

2013r., poz. 1235 ze zm.), a także § 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 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Somianka, Somianka Parcele 16 

b, 07-203 Somianka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Stare Wypychy, gm. Somianka” na działkach o nr ewidencyjnych  104/4 i 104/5 

położonych w miejscowości Stary Wypychy gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. 

mazowieckie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Wyszkowie 

postanawiam 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Stare Wypychy, gm. Somianka na działkach o nr ewidencyjnych 104/4 i 104/5 położonych 

w miejscowości Stary Wypychy gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie”. 

Uzasadnienie 

 

 Gmina Somianka, Somianka Parcele 16 B, 07-203 Somianka wystąpiła do Wójta Gminy 

Somianka z wnioskiem w dniu 25 sierpnia 2016r. (data wpływu do UG: 25 sierpnia 2016r.) o 

wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy, gm. Somianka na działkach o nr 

ewidencyjnych 104/4 i 104/5 w msc. Stary Wypychy gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. 

mazowieckie.”  

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez 

Urząd Gminy Somianka.   

W dniu 25 sierpnia 2016r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Somianka 

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. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016. poz. 71. zwana 

dalej ooś), tj. przedsięwzięcie „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód 

podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 

ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę” 

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony 

materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.  

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z wnioskiem 

In.6620.4.2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. 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. W dniu 18 września 2016r. Regionalny  Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie pismem, znak: WOOŚ-II.4240.1306.216.PK (wpłynęło: 19 

września 2016r.), wezwał Wójta Gminy Somianka do wyjaśnienia informacji zawartych w 



przedłożonej dokumentacji i jej uzupełnienia. Wójt Gminy Somianka pismem w dniu 21 

września 2016r. przesłał uzupełninie wniosku celem wydania opinii co do konieczności 

przeprowadzenia opinii oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

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 – opinia z dnia 19 października 2016 r. (data wpływu: 25 października 2016 r.) 

znak WOOŚ-II.4240.1306.2016.PK.3,także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Wyszkowie odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

sporządzenia raportu dla analizowanego przedsięwzięcia - opinia sanitarna z dnia 2 września 

2016r. (data wpływu: 5 października 2016 r. ) znak PPIS-ZNS-712/57/2016. 

 Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, 

uwzględniając 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 skali przedsięwzięcia i 

wielkości zajmowanego terenu: 

Planowane przedsięwzięcia polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr 

ew. 104/4 i 104/5 w miejscowości Stare Wypychy, gmina Somianka. 

Obecnie w studni nr 1 i nr 2 zainstalowane są pompy głębinowe o mocy 33,0 kW i wydajności 

42 ÷ 84 m3/h. Planowana inwestycja obejmuje montaż nowych pomp o mocy 7,5 kW i 

wydajności 40 ÷45 m3/h z uzbrojeniem w studni nr 1  i studni nr 2 oraz budowę nowych 

rurociągów technologicznych i międzyobiektowych z uzbrojeniem. Ponadto w ramach ww. 

inwestycji planuję się budowę kabli elektrycznych i sterowniczych pomiędzy budynkiem stacji 

uzdatniania wody, studniami i zbiornikami wody czystej oraz montaż agregatu prądotwórczego 

o mocy 48 kW. 

Woda surowa pobierana będzie ze studni nr 1 lub przemiennie ze studni nr 2, następnie będzie 

tłoczona do stacji uzdatniania, w której będzie napowietrzana w aeratorze centralnym ɸ 1200 i 

uzdatniania w czterech filtrach ɸ 1400 na pierwszym stopniu filtracji i w dwóch filtrach … 

1400 na drugim stopniu filtracji lub za pomocą innych filtrów  o podobnej powierzchni filtracji, 

a następnie gromadzona  w terenowych zbiornikach wody czystej o pojemności 2 x 114 m3. Ze 

zbiorników woda będzie tłoczona zestawem pompowo-hydroforowym do sieci wodociągowej 

z wydajnością celową powyżej 72,3 m3/h. 

Powierzchnie działek o nr ew. 104/4 i 104/5 (w całości użytkowanych na cele istniejącej stacji 

uzdatniania wody) wynoszą kolejno 1135 m2 i 2167 m2. 

Zgodnie ze zmianą Miejscowego Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Somianka, uchwalonym Uchwałą Nr V/15/98 Rady Gminy w Somiance z dnia 31 grudnia 1998 

r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z dnia 23 kwietnia 1999 r. Nr 21, poz. 454), teren przeznaczony pod 

planowane przedsięwzięcie oznaczony jest symbolem WZ1 – tereny z podstawowym 

przeznaczeniem pod ujęcie wód podziemnych, dla którego wyznaczono 10,0 metrową strefę 

ochrony bezpośredniej. 

2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających 

ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 

1651, ze zm.). Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Puszcza Biała 

PLB140007 zlokalizowany jest w odległości około 1,73 km w kierunku północnym od granic 

przedmiotowej inwestycji. Do podstawowych zagrożeń dla wymienionego obszary Natura 

2000 zaliczyć można: zabudowa rozproszona, osuszanie terenu, zalesianie terenów otwartych, 

wycinka lasu, odstąpienie od ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych oraz 

drapieżnictwo. 

Planowana rozbudowa ma na celu usprawnienie i unowocześnienie eksploatacji stacji 

uzdatniania wody. W ramach ww. inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew oraz nie 

zachodzi konieczność odwodnienia wykopów. 



           Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia stwierdza się , że 

realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000- Puszcza Biała PLB – 

140007, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, 

realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów 

środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia  różnorodności biologicznej terenu. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje  również znacząco negatywnej zmiany przestrzeganej 

przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowane w 

wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. 

Po zapoznaniu się z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę 

zakres planowanych prac, na podstawie wiedzy merytorycznej, stwierdza się że przedmiotowa 

inwestycja ze względu na swój charakter, skalę i lokalizację nie jest przedsięwzięciem 

mogącym negatywnie oddziaływać na najbliższy obszar Natura 2000, oraz wpłynąć na jego 

integralność i spójność Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000. 

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i 

wywrotki dowożące potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu 

wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z 

fazą realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji 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 terenu 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. Gmina Somianka 

2. Pani Dorota Mościńska 

3. Pan Robert Krzysztof Mościński 

4. Sołectwo wsi Stary Wypychy (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) 

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) 

6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka 

7. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie 

 
 


