WÓJT GM
Szcza 'in

T

ościc ny
Szczawi n Kościelny dnia 27.06.2013 r.

MG.6220.3.2013
p O S T A N O W I EN I E
Na podstawie

art.63 ust.2.art.64

ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnieniu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania
opinii Regionalnego

na środowisko

(Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn.zm. ) po zasięgnięciu

Dyrektora Ochrony Środowiska

w Warszawie oraz Państwowego

Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gostyninie
p o s ta n a w i am :
odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia
sporządzenia

raportu

Suserski iDobrów

o oddziaływaniu

oceny oddziaływania

na środowisko dla przedsięwzięcia

na środowisko i

pod nazwą: .Helenów

- melioracja użytków rolnych, gmina Szczawi n Kościelny

II'

UZASADNIENIE:
Wojewódzki

Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Wa-wie, Oddz. Płock złożył do

tutejszego Urzędu Gminy wniosek z dnia 24.04.2013
uwarunkowaniach

r. o wydanie decyzji o środowiskowych

zgody na realizację inwestycji pn. Helenów Suserski iDobrów

użytków rolnych, gmina Szczawi n Kościelny

II'

Następnie Wójt Gminy Szczawi n Kościelny wystąpił do Regionalnego
Środowiska w Warszawie

i Państwowego

opinię, co do potrzeby przeprowadzenia

Powiatowego

Zawiadomienie

oceny oddziaływania

o wszczęciu postępowania

na środowisko w.w

umieszczono na stronie internetowej

nie wniosły żadnych uwag ani wniosków.

11.4240.738.2013.J.C z dnia 31.05.2013r.

Państwowy

Powiatowy

znak WOOŚ-

wyraził opinię, że dla danego przedsięwzięcia

oceny oddziaływania

na środowisko

Inspektor Sanitarny w Gostyninie

451/14/ AS/1567 /2013 z dnia 27.05.2013 r. wyraził opinię
oddziaływania

i na

w zawiadomieniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Wa-wie postanowieniem
konieczność przeprowadzenia

o

na środowisko a w przypadku

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczawi nie Kościelnym. W wyznaczonym
terminie strony postępowania

Dyrektora Ochrony

Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania
przedsięwzięcia.

- melioracja

na środowisko dla omawianego

oraz sporządzenia

istnieje
raportu.

pismem znak PPIS/ZNS-

o braku potrzeby

przeprowadzenia

oceny

zadania.

Przedsięwzięcie stosownie do zapisu § 3 ust.l pkt 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów
dnia 9 .11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących

213, poz. 1397) zaliczane jest do przedsięwzięć

znacząco oddziaływać

mogących potencjalnie

środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

z

na środowisko (Dz.U.Nr

znacząco oddziaływać na

z treści

.j

karty informacyjnej

będzie na wykonaniu
prac budowlanych

przedsięwzięcia

wynika, że przedmiotowa

urządzeń melioracji na powierzchni ok.253 ha oraz, że inwestycja

nie wpłynie

znacząco na stan środowiska

i nie spowoduje

uciążliwości IN zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza .Oddziaływania
małoznaczący, krótkotrwały
podmokłe i dlatego

i odwracalny.

na tym terenie

zachowanie równowagi

polegać

na etapie

ponadnormatywnych
będą miały zasięg

Na obszarze objętym inwestycją gleby są okresowo

działania melioracyjne są konieczne,

gdyż zapewniają

środowiska, w szczególności w zakresie stosunków wodnych. Drenowanie

gleb w ocenie rolniczej i ekologicznej

nie wywołuje

gleby w okresach gdy występuje jej nadmiar.
zagospodarowaniu

inwestycja

istotnych zastrzeżeń .Zmniejszy uwilgotnienie

Inwestycja nie spowoduje

również zmian w

ani sposobie użytkowania terenu ,nie będzie miała negatywnego wpływu na

środowisko ani na zdrowie ludzi.
Wobec powyższego po przeanalizowaniu
odstąpić od konieczności przeprowadzenia
Od niniejszego postanowienia
Kolegium Odwoławczego

zebranych materiałów

oceny oddziaływania

w sprawie

postanowiono

w/w przedsięwzięcia

na środowisko.

służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego

w Płocku za moim pośrednictwem

w terminie 7 dni od daty jego

doręczenia.
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Otrzymuja:
1.

.

niniejsze jest Rrawo~pcne

)

Wojewódzki

Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Wa-wie, Oddz. W Płocku

ul. l-go Maja 7b .
2.

Strony - poprzez obwieszczenie

na stronie internetowej

i tabicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczawi n

Kościelny.
3.

Ala.

Do wiadomości:
1.

Regionalny Dyrektor Ochrony

2.

Państwowy

Powiatowy

Środowiska w Wa-wie, ul. Sienkiewicza 3 .

Inspektor Sanitarny

w Gostyninie, ul. Bierzewieka 67.

