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In. 6620.2.1.2011

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.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.  1  pkt  79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r.  w  sprawie  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  ),  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 :  Rozbudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami 
w msc. Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele gm. Somianka.

UZASADNIENIE

          W dniu 2011.12.19,   Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance, Somianka Parcele 13A, 07-
203 Somianka,  wystąpił  z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na  realizację  planowanego  przedsięwzięcia  pn:  „Rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno- 
ciśnieniowej z przyłączami w msc. Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele gm. Somianka” 
na działkach : 
1)  sieć zewnętrzna sanitarna w pasach dróg gminnych na działkach nr ew. 408, 407, 409 obręb 
Stare Płudy, nr ew. 7, 124, 125, 83/1 , obręb Somianka Parcele, dz. nr  ew. 16 droga krajowa nr 62,  
dz. nr ew. 61 Bank Spółdzielczy obręb Somianka Parcele,  dz. nr ew. 123 Parafia Rzymsko-Katolicka 
w Somiance obręb Somianka Parcele,  dz. nr ew. 55/1,. 55/2, 56/1, 56/2 i 15/3 dz.  bud. prywatne 
obręb Somianka Parcele.

2) Przyłącza kanalizacyjne obręb Suwin dz. o nr ew. 472 i 469 , obręb Ulasek dz. o nr ew. 323 i 324,  
obręb Somianka Parcele dz. o nr ew. 15/1, 15/2 i 8/1, obręb Stare Płudy dz. o nr. ew. 253, 4/3, 143,  
144, 328, 329, 330, 146, 145, 148, 150, 331, 151,154,338, 158, 160, 343, 162, 344, 165/2, 345, 169, 
207, 342, 341, 254/3, 208, 209, 210, 370,371, 372/2, 220/1, 335, 346, 372/3 i 368 gm. Somianka 

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym miejscu zgodnie z wykazem prowadzonym 
przez Urząd Gminy Somianka.

W  dniu  2011.12.20  pismem  In.6620.10.2011  Wójt  Gminy  Somianka  wystąpił  z  wnioskiem  do 
Regionalnego  Dyrektora  Ochron  Środowiska  w   Warszawie  oraz  pismem  In.6620.11.2011  do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z prośbą o opinię co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Suwin, Stare Płudy, Ulasek, 
Somianka Parcele gm. Somianka”  . 

         Po  wydanej  opinii  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie 
postanowieniem  WOOŚ-II.4240.1761.2011.GM z dnia 10 stycznia 2012 r.  (wpłynęło 2012.01.16) 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/60/2011 z 
dnia 2011.12.23 (wpłynęła 2011.12.29) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  79  Rozporządzenia 
Rady  Ministrów  z  dnia  09  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2010 roku Nr 213, 
poz.  1397)  planowane  przedsięwzięcie  pn  :  „Rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno- 
ciśnieniowej z przyłączami w msc. Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele gm. Somianka” 
na działkach , sieć zewnętrzna sanitarna w pasach dróg gminnych na działkach nr ew. 408, 407, 409 
obręb Stare Płudy, nr ew. 7, 124, 125, 83/1 , obręb Somianka Parcele, dz. nr  ew. 16 droga krajowa 
nr 62, obręb Somianka Parcele  dz. nr ew. 61 Bank Spółdzielczy obręb Somianka Parcele ,dz. nr ew. 



123 Parafia Rzymsko-Katolicka w Somiance obręb Somianka Parcele, dz. nr ew. 55/1,. 55/2, 56/1, 
56/2 i 15/3 dz.  bud. prywatne obręb Somianka Parcele.

Przyłącza kanalizacyjne obręb Suwin dz. o nr ew. 472 i 469 , obręb Ulasek dz. o nr ew. 323 i 324, 
obręb Somianka Parcele dz. o nr ew. 15/1, 15/2 i 8/1, obręb Stare Płudy dz. o nr. ew. 253, 4/3, 143,  
144, 328, 329, 330, 146, 145, 148, 150, 331, 151,154,338, 158, 160, 343, 162, 344, 165/2, 345, 169, 
207, 342, 341, 254/3, 208, 209, 210, 370,371, 372/2, 220/1, 335, 346, 372/3 i 368 gm. 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 rozbudowie istniejącej kanalizacji ( o 4,368 
mb )  .  Przedmiotowa  inwestycja  realizowane  będzie  pasie  dróg  gminnych,  drogi  krajowej  oraz 
działkach  właścicieli  prywatnych  .  Na  trasie  planowanej  inwestycji  występują  grunty  rolne,  łąki, 
prywatne posesje oraz drogi publiczne. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących 
terenów. Na trasie projektowanej kanalizacji  nie przewiduje się wycinki drzew wobec powyższego 
nie  ma konieczności  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko.  Po przeprowadzeniu 
analizy  wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  postanowiono  wydać  postanowienie  o  braku  konieczności 
przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w  odniesieniu  do  poszczególnych 
uwarunkowań. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska , 
spowoduje  zorganizowany  odbiór  ścieków przez sieć kanalizacyjną  , zapobiegnie  w praktyce 
przedostawanie  się części ścieków do gruntu oraz poprawi parametry techniczne i ekonomiczne 
istniejącej oczyszczalni ścieków ze względu zwiększenia wolnej mocy przerobowej tej oczyszczalni  . 
Jednakże ze względu na niewielka skalę i rodzaj przedsięwzięcia standardy jakości środowiska będą 
dotrzymane.

Surowce i materiały wykorzystywane 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  .

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,  ograniczy się  do najbliższego  otoczenia  miejsca jego realizacji.  Oddziaływania 
będą związane z fazą budowy i  ustąpią po jej  zakończeniu.  Efektem rozbudowy sieci  kanalizacji 
będzie uregulowanie gospodarki ściekowej i poprawa jakości środowiska.

          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. Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance, Somianka Parcele 13 A, 07-203 Somianka
2. Gmina Somianka, Somianka Parcele 16 B, 07- 203 Somianka.
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul Mińska 25, 03-808 Warszawa,
4. Pań. Jolanta i  Andrzej Ruszczak 
5. Ks. Wojciech Zyśk, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Barcicach z siedzibą w Somiance, 

07-203 Somianka.
6. Pani Przybysz Halina
7. Pani Piotrowska Krystyna
8. Pani Grochowska Maria Cecylia
9. Pan Robert Kalinowski 
10. Sołtys wsi Stare Płudy, Pani Wykowska Halina, ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń0,
11. Sołtys wsi Suwin, Pan Jacek Czarnowski, ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
12. Sołtys wsi Somianka Parcele, Pani Anna Kruza, ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
13. Sołtys wsi Ulasek, Pan Bogdan Pachulski, ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
14. Strona internetowa BIP i tablica informacyjna Urzędu Gminy Somianka,
15. a/a
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wyszkowie.


