
In.6620.2.2015                                                                                                      Somianka dnia 2015-04-27

Postanowienie
 

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z  2013 r.  poz. 267 ze 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. 2 pkt. 2 w związku § 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  26  lutego 2015r.  w sprawie  wydania  decyzji  środowiskowej  dla  przedsięwzięcia 

polegającego na  „Budowie drogi gminnej w miejscowości  Somianka na działkach o nr 
ewidencyjnych  728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1, 721/1 i 723 położonych w miejscowości 
Somianka,  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  „Budowie drogi gminnej w miejscowości  Somianka na działkach o nr 
ewidencyjnych  728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1, 721/1 i 723 położonych w miejscowości 
Somianka, 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 26.02.2015r. (data wpływu do UG: 26.02.2015r.) o  wydanie  decyzji 
środowiskowej  dla  przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  drogi  w miejscowości  Somianka w 
obrębie  działek  o  nr  ew.  723,  719/1,  721/1,  727/1,  726/1,  725/1  i  728/1  gm.  Somianka,  pow. 
wyszkowski, woj. mazowieckie.”            

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd 
Gminy Somianka.  

W dniu 27.02.2015r. 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. 2 pkt. 2, w 
związku  §  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. 
zwana  dalej  ooś),  tj.  przedsięwzięcie   „polegające  na  rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu 
realizowanego  lub  zrealizowanego  przedsięwzięcia   wymienionego  w  ust.  1,  z  wyłączeniem 
przypadków, w których ulęgająca zmianie  lub powstająca w wyniku rozbudowy,  przebudowy lub 
montażu część  realizowanego lub zrealizowanego  przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w 
ust.  1,  o  ile  progi  te zostały  określone” i  stanowiące  „drogi  o nawierzchni  twardej  o  całkowitej 
długości przedsięwzięcia  powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 



mostowe  w  ciągu  drogi  o  nawierzchni   twardej,  z  wyłączeniem  przebudowy  dróg  i  obiektów 
mostowych,  służących  do  obsługi  stacji  elektroenergetycznych  i  zlokalizowanych  poza  obszarami 
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa  w art. 6 ust. 1pkt 1-5, 8-9 ustawy z dnia 16 
kwietnia  2004 r.  o  ochronie  przyrody”.  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.6620.2.2015 z dnia 27.02.2015 r. 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  17.04.2015  r.  (data  wpływu:  22.04.2015  r.)  znak  WOOŚ-
II.4240.257.2015.MK,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 03.03.2015 (data wpływu: 05.03.2015 r. ) 
znak PPIS-ZNS-712/8/2015.
        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:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie drogi w miejscowości Somianka, w obrębie działek 
o nr ew. 723, 719/1,  721/1, 727/1, 726/1, 725/1,  728/1.  Długość przedmiotowego odcinka drogi 
wyniesie 1,777 km i przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi. W chwili obecnej przedmiotowa 
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. 
2. Planowane przedsięwzięcie będzie powiązane z istniejącą siecią drogową. Ze względu na niewielką 
skalę  i  rodzaj  przedsięwzięcia  standardy  jakości  środowiska  będą  dotrzymane  w  stopniu  nie 
powodującym wystąpienia znacznych uciążliwości dla otoczenia.
W fazie realizacji inwestycji planowane jest zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych przy 
tego typu pracach ilości ściśle wynikających z technologii  robót. Będzie wykorzystywana woda do 
celów bytowych pracowników.

W fazie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania żadnych surowców, materiałów paliw i 
wody. 

Przedmiotowa inwestycja  zlokalizowana  będzie  w  granicach  obszarów specjalnej  ochrony 
ptaków Dolina  Dolnego  Bugu PLB140001 oraz  granicy  obszaru  Ostoja  Nadbużańska  PLH  140011. 
Podstawowe  zagrożenia  dla  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 na terenie leśnym. W związku z realizacją przedmiotowej 
inwestycji  planowana  jest  wycinka  drzew  ok.  350  szt.  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.

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, 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 w miejscu planowanego przedsięwzięcia)
5. a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.


