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POSTANOWIENIE 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i 

art. 68 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 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady 

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

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Dąbrowskiego  

w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 

na środowisko i polegającego na: „ adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby 

uruchomienia zakładu masarskiego M.L.O. z własnym rozbiorem w miejscowości Stare Płudy 

, na działce o nr ew. 343, gmina Somianka pow. wyszkowski , woj. Mazowieckie. 

 

postanawiam 

 

I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku 

gospodarczego na potrzeby uruchomienia zakładu masarskiego M.L.O. z własnym 

rozbiorem w miejscowości Stare Płudy , na działce o nr ew. 343, gmina Somianka pow. 

wyszkowski , woj. Mazowieckie. 

 

II. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej 

„raportem ooś”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym szczegółowej 

analizie należy podać: 

 

1) oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne: należy                 

wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką 

Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; przedstawić 

czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne 

określenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz aktualnego 

stanu jakości powietrzna atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe 

przyjęte do obliczeń (tj. tok obliczeń, przyjęte założenia i wskaźniki) oraz wydruki 

obliczeń; 

2) oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia: należy wykonać analizę 

emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, 

a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do 

nich programem obliczeniowym, przedstawić zagadnienia w formie graficznej, 

prezentującej zasięgi poszczególnych izolinii poziomów hałasu w porze dnia i nocy, 

wskazującej tereny chronione akustycznie oraz dołączyć wydruki danych wejściowych 

i arkusze obliczeniowe z programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu; 

3) gospodarkę wodno-ściekową i ochronę wód: raport ooś powinien zawierać informacje 

dotyczące przewidywanych ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi, 

przemysłowymi oraz wodami odpadowymi i roztopowymi pochodzącymi z dachów 

oraz powierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych, placów manewrowych, 



parkingów), jak również wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-

wodne; 

4) gospodarkę odpadami: raport ooś powinien zawierać informacje dotyczące rodzajów, 

kodów i przewidywanych ilości odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji 

i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oraz miejsc powstawania odpadów, sposobu i 

miejsca ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpadów; 

5) konflikty społeczne związane z eksploatacją planowanej inwestycji oraz sposoby ich 

minimalizacji. 

 

Powyższe zagadnienia należy przedstawić w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. Raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 

przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wójt Gminy Somianka pismem In.6620.2.2016 z dnia 15.02.2016 r. wystąpił do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia 

polegającego na: adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby uruchomienia 

zakładu masarskiego M.L.O. z własnym rozbiorem w miejscowości Stare Płudy , na działce o 

nr ew. 343, gmina Somianka pow. wyszkowski , woj. Mazowieckie. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Wyszkowie opinią sanitarną nr PPIS-ZNS-712/18/2016 z dnia 

25.02.2016r. ( wpłynęła 01.03.2016 r.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu dla przedsięwzięcia jak wyżej. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią nr WOOŚ-II-

4240.243.2016.UW.3 z dnia 09.03.2016 r. (wpłynęła 14.03.2016 r.) że dla przedmiotowej 

inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając 

jednocześnie zakres raportu. 

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4oraz art. 66 i art.68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., 

zwanej dalej „ ustawą ooś”) a także § 3 ust 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko          

( Dz. U. z 2016 r poz. 71) „ instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów 

pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem  tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej 

nie mniejszej niż 50 ton na rok zaliczane są do przedsięwzięć, dla których obowiązek 

sporządzenia raportu oddziaływania może być konieczny. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art.63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ) Wójt 

Gminy Somianka u znał, że realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem dodatkowego hałasu,  

emisji pyłów i gazów do powietrza, substancji odorowych, powstania ścieków z mycia i 

dezynfekcji, co może negatywnie wpłynąć na okolicznych mieszkańców, faunę  oraz wody 

gruntowe oraz konflikty społeczne, dlatego tez stwierdził i potrzebę przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i zobowiązał inwestora do sporządzenia raportu.  

              Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i uwarunkowań wymienionych  w 

art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale 



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

2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Somianka postanowił jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 

 

 

                                                                            Wójt Gminy Somianka 

 
                                                                                   /-/ Andrzej Żołyński 

 

                                                                 

 

 

Otrzymują: 

1. Pan Michał Dąbrowski  

2. Pań. Teresa Iwona i Grzegorz Dąbrowscy 

3. Pani Bożena Gargała 

4. Pań. Paweł i Jolanta Wykowscy 

5. Pań. Katarzyna i Robert Ruszczak 

6. Pan Jacek Salwin 

7. Pani Urszula Tolak 

8. Pni Beata Lewandowska 

9. BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka 

10. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie. 

    

 

 

 


