
WOJT OMINY LEONCIN 

Leoncin, dnia 2016-06- 29 

GO. 6220.7.2016 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 padziemika 2008 r. 
o udostpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeñstwa 
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tj.: Dz. U. 2016 r., 
poz. 353, zwana dalej ,,ustaw oo") oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzftdzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiçwziçó mogcych znaczco 
oddzialywaé na §rodowisko (tj:Dz. U. 2016 r., poz. 71) w zwiazku z art. 123 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 23) 

WOJT GMINY LEONCIN 

p0 rozpatrzeniu wniosku: Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin w sprawie uzyskania decyzji 
o grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjç przedsiçwziçcia pn.: 

,,BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEWODAMI TLOCZNYMI 
I POMPOWNIAMI w miejscowociach : TEOFILE, WINCENTOWEK, LEONCIN, 

MICHALOW w Gminie LEONCIN (powiat nowodworski) 

0 uzyskaniu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 

postanawia: 
stwierdzié, ze dia ww. przedsiçwziçcia nie istnieje koniecznoé przeprowadzenia 

oceny oddzialywania na grodowisko 

UZASADNIENIE 

Dnia 2016-05-24 wplynaj do Wójta Gminy Leoncin wniosek o wydanie decyzji 
o §rodowiskowych uwarunkowaniach, w zwiqzku z planowan4 budowq sieci 
kanalizacyjnej z przewodami tlocznymi I pompowniami w miejscowociach:. 
Teofile, WincentOwek, Leoncin i Michalów w gminie Leoncin w powiecie 
nowodworskim. 

Do wniosku o wydanie decyzji zalftczona zostala karta informacyjna przedsiçwziçcia, 
kopie wypisOw i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
kopie map ewidencyjnych, obejmujqçych tereny, na ktOrych nasti realizacja 
planowanego przedsiçwziçcia i na który bçdzie oddzialywaé to przedsiwziçcie. 

Wniosek o wydanie decyzji o grodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony zostal 
w publicznie dostçpnym wykazie danych o dokumentach zawierajftcych informacjç 
o §rodowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzçdu Gminy Leoncin www.bip.Ieoncin.pl  (w zakladce Srodowisko, pod Nr 
127/2016). 

Przedmiotem przedsiçwziçcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami 
tlocznymi I pompowniami w miejscowociach: Teofile, Wincentówek, Leoncin 
i Michalów w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim, w celu skanalizowania 



o jego braku oraz do uzupelnienia przed1oonej dokumentacji przedsiewziçcia 
o nastçpujqçe dane: 

- podania glçbokoci zalegania wOd gruntowych oraz gIçbokoci posadowienia 
planowanych obiektów budowlanych, informacji o sposobie wykonywania prac 
odwodnieniowych (miejsca odprowadzania wód z odwodnienia i metod ich 
ewentualnego podczyszczenia), zasiçgu oddzialywania tych prac, 

- informacji dotyczacej organizacji zaplecza budowy, w tym 2r6dla zaopatrzenia w wodç 
oraz odprowadzania i zagospodarowania powstajcych odpadów bytowych, a takze 
okre1enia przewidywanych do zastosowania grodk6w minimalizuj ftcych 
oddzialywanie inwestycji na Arodowisko wodno- gruntowe, 

- opisania sposobu wykonywania prac ziemnych (podania czy bçdq, wykonywane rçcznie 
czy mechanicznie), podania sposobu zabezpieczenia wykopów, 

- doprecyzowania miejsca odprowadzania ciekOw, 
- podania informacji, czy na terenie planowanej inwestycji lub zasiçgu jej oddzialywania 

znajdujft sic: obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wód 
podziemnych, obszary objçte ochron4, w tym strefy ochronne ujçá wód i obszary 
ochronne zbiornikOw wOd r6d1ftdowych, obszary, na których standardy jakoci 
rodowiska zostaly przekroczone oraz obszary o krajobrazie majcym znacznie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Niniejsze pismo zarejestrowane zostalo w publicznie dostcpnym wykazie danych 
o dokumentach zawierajqçych informacjq o grodowisku i jego ochronie, prowadzonym na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzçdu Gminy Leoncin 
www.bip.leoncin.pl  pod Nr 151 /2016. 

Po uzupelnieniu przez Wnioskodawcç wymaganych informacji, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie wydal opiniç pismem znak: WOO-
II.4240.823.2016.DH.3 z dnia 2016-06-23 (data wpl. 2016-06-28) wyrazajace opinic 
o braku koniecznoci przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko dia 
przedmiotowego przedsiçwziçcia. Niniej sza opinia zarejestrowana zostala w publicznie 
dostcpnym wykazie danych o dokumentach zawierajcych informacjç o §rodowisku i jego 
ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzçdu Gminy Leoncin www.bip.leoncin.pl  pod Nr 152 /2016. 

W dniu 2016-06-29 (data wpl. 2016-06-29) Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
wyrazil opiniç znak: 3692/2016 o braku koniecznoci przeprowadzenia oceny 
oddzialywania przedmiotowego przedsiçwziçcia na rodowisko. Dokument ten 
zarejestrowany zostal w publicznie dostçpnym wykazie danych o dokumentach 
zawierajftcych informacjç o grodowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzçdu Gminy Leoncin 
www.bip.leoncin.pl  pod Nr 154/2016. 

Informacjc o uzyskaniu opinii i uzgodnien organów opiniujqçych w przedmiotowej 
sprawie podano do publicznej wiadomoci dnia 2016-06-29 droga obwieszczenia Wójta 
Gminy Leoncin na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzçdu 
www.bip.leoncin.pl  (zakladka: Srodowisko), na tablicç ogloszeñ w Urzçdzie Gminy 
Leoncin, na tablicach ogloszeñ w Solectwach MichalOw, Leoncin. WincentOwek i Teofile. 
Odstqpienie od koniecznoci przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko 
poprzedzone zostalo uwzglçdnieniem ww. opinii oraz dokladnq ana1iza przeslanek - 
wynikajacych z art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3) ustawy z dnia 3 padziemika 2008 r. 



oznacza, 2e na obszarze tym dopuszcza sic r6wnie2 lokalizacjq obiektów i urzdzeñ 
towarzyszcych, niezbçdnych do prawidlowego funkcj onowania istniej cych 
i projektowanych sposobów zagospodarowania. Majc powysze na uwadze planowana 
inwestycja w zakresie zakladanej funkcji jest zgodna z zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

b) powipzañ z innymi przedsiwzicciami, w szczeg61noci kumulowania siQ oddzialywañ 
przedsiwzicá znaiduipcych sic na obszarze, na który oddzialywaá bcdzie 
przedsicwziccie: 
Planowana inwestycja ze wzg1du na lokalizacjç m.in. w pasie istniejcych drOg 
powizana bçdzie z infrastruktura drogowq. Jednake ze wzglçdu na charakter i zakres 
przedsiwziçcia nie przewiduj e sic wystajienia negatywnych oddzialywañ 
skumulowanych. 

c) wykorzystania zasobów natura1nych 
W trakcie realizacji przedsiçwziçcia wykorzystywane bçdzie paliwo, energia oraz 
niezbçdne do realizacji przedsiçwziçcia surowce i materialy budowlane. 
Na etapie eksploatacj i przedsiçwziçcia wykorzystywana bçdzie energia elektryczna. 

d) emisji i wystepowania innych uci421iwoci: 
Na etapie realizacji przedsiçwziçcia 2r6dlem emisji substancji do powietrza oraz emisji 
halasu bçdft prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uci21iwoci te bçdq, mialy charakter 
krótkotrwaly i ustqpiq p0 zakoñczeniu prac realizacyjnych. 
G1çboko6 posadowienia obiektów planowanych, w ramach realizacji przedsiçwziçcia, 
bçdzie wynosié od ok.1,4 m p.p.t. do 1,75 m p.p.t.. W przypadku wystapienia 
koniecznoci wykonania odwodnienia wykopów, zastosowane zostanie odwodnienie 
z wykorzystaniem iglofiltrOw. Ewentualne obnienie poziomu wód gruntowych 
spowodowane odwadnianiem wykopOw bcdzie  mialo charakter przejciowy. Wody 
z ewentualnego odwodnienia wykopów odprowadzane bqd4 do rowów melioracyjnych. 
Powstajce na etapie realizacji przedsiçwziçcia odpady zostanft zagospodarowane 
zgodnie z obowizujftcymi przepisami przez uprawnione podmioty. Ziemia z wykopów 
zostanie (w przewaajftcej wiçkszoci) ponownie wykorzystana na terenie inwestycyjnym. 
Scieki bytowe powstajqçe na etapie realizacji przedsicwziccia zostanE1 zagospodarowane 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami przez uprawnione podmioty. 
Eksploatacja planowanego przedsiçwziçcia nie spowoduje uci41iwoci, ktOre moglyby 
znaczco negatywnie wplywa6 na jakoé rodowiska. W pompowni §ciek6w 
przewidziano monta2 2 pomp zatapialnych, co zminimalizuje halas wytwarzany przez te 
urzdzenia. 

e) ryzyka wystppienia powanej awarii, przy uwzglcdnieniu uywanych substancji 
i stosowanych technologii: 
Planowana inwestycja nie zalicza sic do przedsicwzica mogcych powodowaé ryzyko 
wystpienia powa2nej awarii. 

2. Usytuowanie przedsiçwziçcia, z uwzglçdnieniem mo1iwego zagroenia dia 
rodowiska, w szczeg61noci przy istniejftcym u2ytkowaniu terenu, zdo1noci 

samooczyszczania sic §rodowiska i odnawiania sic zasobOw naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowañ miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego - uwzg1çdniajce: 
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wód podziemnych: 
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W miejscu realizacji inwestycji nie wystçpuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gcstoé zaludnienia: 
Gçstoá zaludnienia na terenie gminy Leoncin wynosi 35 os./km2  (wg danych GUS 
z 2015 r.). 

i) obszary przylegai pee do jezior: 
W bezporednim ssiedztwie planowanej inwestycji nie wystçpujjeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowei: 
W rejonie realizacji przedsiçwziçcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej. 

3) Rodzaj i skala moThwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowañ 
wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikajftce z: 

a) zasigu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby 1udnoci, na którp 
przedsiwzicie moe oddzialywaé: 
Zasiçg przestrzenny oddzialywania przedsiçwziçcia ograniczy sic do najbli2szego miejsca 
jego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsicwzicia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze: 
Ze wzglcdu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizaejç nie wysti trans-
graniezne oddzialywanie na rodowisko. 

c) wie1koci i zloonoci oddzialywania, z uwzglcdnieniem obcipenia istniejpcej 
infrastruktury technicznej: 

Brak jest mo1iwoci wystqpienia oddzialywañ o znacznej wie1koci i zloonoci. 
Planowane przedsiçwziçcia nie bçdzie znaczco negatywnie oddzialywaé na grodowisko. 

d) prawdopodobieñstwo oddzialywania: 

Wystpia oddzialywania na etapie realizacji przedsiçwziçcia. Bezporednie oddzialywania 
bqd4 mialy jedynie zasiçg lokalny i ogranicz4 sic do najb!iszego terenu realizacji 
inwestycji. 

e) czasu trwania, czstot1iwoci i odwraca1noci oddzialywania: 

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiçwziçcia bçdft krótkotrwale i ustqpiq 
po zakoñczeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsiçwziçcia nie spowoduje 
ucia21iwoci, które moglyby negatywnie wplywaá najakoá rodowiska. 

Zatwierdzona przepustowoó oczyszczalni ciekOw w Michalowie w gminie Leoncin 
i tym samym zdo1noá ich oczyszczania, pozwoli na przyjçcie dodatkowej i1oci cieków 
z rejonu oddzialywania planowanej inwestycji, w zwiftzku z powyszym nie przewiduje 
sic pogorszenia warunkOw odprowadzenia §ciek6w oczyszczonych do odbiornika 
bezporedniego, tj. rzeki Wisly. Zadanie ma na celu poprawc stanu wOd poprzez zebranie 
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wymaganych odrçbnymi przepisami decyzji, uzgodnieñ lub zezwoleñ. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje Stronom zaa1enie, zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 3 pa±dziernika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o rodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczeñstwa w ochronie grodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 
rodowisko (tj.: Dz. U. 2016 r., poz. 353) 

, 	--.----- 

Otrzymujq: 

1 .Wnioskodawca - Urzqd Gminy Leoncin 	------ - 
S1tvsi snlecfw Teofile Leoncin 	 -' 

wywieszenie na tablicy ogloszeñ. 
3.BIP Urzçdu Gminy Leoncin 
4. tablica ogloszeñ na piçtrze budynku Urzçdu Gminy Leoncin 
5.ala 

Do wiadomoci: 

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
05-100 Nowy DwOr Mazowiecki, ul. Chemików nr 2. 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Warszawie, 
00-015 Warszawa ul. Henryka Sienkiewicza nr 3. 

WóJT M1NY 

Adam Mmsf Krzmizak 


