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In.6620.3.2.2011

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. 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),zwanej dalej” ustawą „ ooś)a 
także § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 
Nr  199,  poz.1397)  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 
2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rucińskiego Andrzeja zam. Somianka, 07-203 
Somianka,  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  „  budowie  budynku  spedycji  mięsa  chłodni 
wyrobów gotowych w Zakładach Mięsnych w Somiance  , gm. Somianka, na działkach o nr 
ewidencyjnych 310 i 312 , 07-203 Somianka 

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie   budynku  spedycji  mięsa  i  chłodni  wyrobów 
gotowych w zakładach Mięsnych w Somiance, na działkach o nr ewidencyjnych 310 i 312 , 
gm. Somianka.

2.  ustalić  zakres  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko (  zwanego dalej 
„raportem ooś”) .
      Raport powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 66 ustawy z  
dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 
2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). W raporcie należy uwzględnić w szczególności:
a) w zakresie ochrony przed hałasem- wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie  
    z metodyką zalecana przez Ministra Środowiska a zatem z wykorzystaniem instrukcji 
    zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz 
    przedstawić zagadnienie w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon 
    dla pory dnia i pory nocy i wskazującej tereny chronione akustycznie;
b) możliwość wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją przedmiotowego 
    przedsięwzięcia

    
UZASADNIENIE

Pan Ruciński Andrzej zam. Somianka, 07- 203 Somianka  w dniu 29.02.2011 r. zwrócił się do 
Wójta Gminy Somianka 07-203 Somianka z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku spedycji  mięsa i 



chłodni  wyrobów  gotowych  w  Zakładach  mięsnych  w  Somiance,  na  działkach  o  nr 
ewidencyjnym 310 i 312 gm. Somianka
     W myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  /  Dz.  u.  2008  Nr  199  poz.  1227/,  wystąpiono  o  opinie 
właściwego  organu  ochrony  środowiska  dotyczącą  obowiązku  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  tj.  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
Środowiska w Warszawie  do którego przesłano wniosek wraz z dokumentami pismem z 23 
lutego 2011r. znak: In.6620.1.2011.
Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  ,  wezwaniem  WOOŚ-
II.4240.352.2011.EW  z  dnia  14  marca  2011  r.  zobligował  Wójta  Gminy  Somianka   o 
uzupełnienie  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia.  Wójt  Gminy  Somianka  pismem 
In.6620.1.1.2011 z dnia 2011.03.23 wezwał Pana Rucińskiego do uzupełnienia wniosku.
Pan Ruciński Andrzej przesłał pismo wyjaśniające o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczące 
wydania  opinii  o  potrzebie  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla 
przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  budynku  spedycji  mięsa  i  chłodni  wyrobów 
gotowych w Zakładach Mięsnych w Somiance gm. Somianka ,  powiat wyszkowski.  Wójt 
Gminy  w  Somiance  pismem  In.6620.2.1.2011  z  dnia  2011.03.30  przesłał  wyjaśnienie 
dotyczące  uzupełnienia  karty  informacyjnej  w/w  przedsięwzięcia.  Regionalny  Dyrektor 
Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  po  przeanalizowaniu  całej  dokumentacji  wydał 
postanowienie  WOOŚ-II.4240.352.2011.EW  z  dnia  6  kwietnia  2011  r.  ,  że  istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. 
W uzasadnieniu podano, ze po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz biorąc szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63. ust,1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( Dz. U. z 2008r, Nr 199 poz. 1227 z póź. 
zm.)oceniono, że realizacja przedsięwzięcia może negatywnie wpłynąć na środowisko, rodzaj 
i  parametry  techniczne  oraz  zasięg  potencjalnego  oddziaływania  na  środowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczają  ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
92  i  pkt  95  Rozporządzenia   Rady  Ministrów   z  dnia  9  listopada   2010  r.  w  sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (  Dz.  U.  Nr  213,  poz. 
1397).Treść  niniejszego  postanowienia  przygotowana  została  w  oparciu  o  zgromadzony 
materiał dowodowy w sprawie oraz wiedze własną organu.    
Ponadto wystąpiono z wnioskiem In.6620.1.2011 z dnia 2011.02.23  o opinie co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na: budowie budynku 
spedycji  i  chłodni  wyrobów  gotowych  na  terenie  Zakładu  Mięsnego  w  Somiance,  na 
działkach  nr  ew.  310 i  312  w miejscowości  Somianka,  gm.  Somianka,  do  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Wyszkowie.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor 
Sanitarny po zapoznaniu się z sprawą stwierdził że niema potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu na w/w przedsięwzięcie.
Po  przeprowadzeniu  wnikliwej  analizy  karty  przedsięwzięcia  oraz   wstępnego  planu 
zagospodarowania działki, planowana chłodnia zostanie zlokalizowana w odległości 30 m od 
zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.  Realizacja  przedsięwzięcia  będzie  wiązała  się  z 
emisją substancji gazowych i pyłowych do powietrza, emisja hałasu a także z wytwarzaniem 
odpadów . W karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu do przedmiotowej karty 
brak jest szczegółowych informacji o występujących oddziaływaniach na etapie eksploatacji. 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli określić wielkość emisji na 
etapie  realizacji   i  eksploatacji  oraz  występowanie  innych  uciążliwości  w  związku  z 
planowanym  przedsięwzięciem.  Brak  jest  informacji  na  temat  możliwości  wystąpienia  w 
zakładzie  poważnej  awarii.  Na  podstawie  informacji  zawartej  w  karcie  informacyjnej 



przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu do karty, nie można określić , czy w związku z realizacją 
ww. inwestycji wystąpią  oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.   Przeprowadzenie 
oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  pozwoli  określić   wielkość  tych 
oddziaływań.  Informację zawarte we wniosku potwierdzają występowanie oddziaływań na 
etapie  realizacji  i  eksploatacji,  szczególnie  w  zakresie  oddziaływania  akustycznego 
inwestycji.  Przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  pozwoli  na  określenie 
wielkości tych oddziaływań. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak danych na temat 
czasu  trwania  ,częstotliwości  i  odwracalności  oddziaływania.  Przeprowadzenie  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  pozwoli  na  określenie  czasu  trwania  ,częstotliwości  i 
odwracalności  tych  oddziaływań. 
Po  przeprowadzonej  analizie  przedłożonych  materiałów  oraz  biorąc  powyższe 
uwarunkowania postanowiono 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.

 

Otrzymują:
1.      Pan. Ruciński Andrzej zam. Somianka , 07-203 Somianka 
2.      Pani. Monika  Szczerba , 07-203 Somianka
3.      BIP Somianka oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka

       4.     a/a
Do wiadomości:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
Ul. Henryka Sienkiewicza  3 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.
Ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków

   
                                                                                    



                                                                                                              Somianka 2011-04-18
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INFORMACJA

o wydaniu postanowienia o 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
               

żę w dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: In.6620.3.2.2011 z 
dnia 18.04.2011. stwierdzające konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia pn. budowie budynku spedycji mięsa i chłodni wyrobów 
gotowych w zakładach Mięsnych w Somiance, gm. Somianka, na działkach o nr 
ewidencyjnych 310 i 312 , 07-203 Somianka  oraz określające zakres raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie  informuje o możliwości zapoznania się z 
dokumentacja sprawy( miedzy innymi przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Warszawie lub w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa), w 
siedzibie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo 

do 16oo .
Informację podaje się do publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka, oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka 
http://ugsomianka.bip.org.pl.

Otrzymują:  
1. BIP Urzędu Gminy Somianka ,
2. Tablica Urzędu Gminy Somianka
3. Pani Monika Szczerba, 07-203 Somianka

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

