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Baboszewo, 12.06.2018 r.

PPGNiOS.6220.4.2017

DECYZJA NR 1/2018

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks PostE;powania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., zwanej dalej "Kpa"),
w zwiqzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 Ust.
1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.

0

udostE;pnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.,
. Kozlowskiego,

zwanej dalej "ustawq oos"), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Srodborze

09-130 Baboszewo z dnia 10.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiE;wziE;cia polegajqcego na
budowie wiaty dla bydla wraz z utwardzeniem terenu - posadzkq pod wiatq, na
dzialce nr ew. 56/2, obrE;b 40 w miejscowosci Srodborze, Gmina Baboszewo
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
w/w przedsi~wzi~cia na srodowisko.

UZASADNIENIE
W dniu 10.11.2017 r. do W6jta Gminy Baboszewo (zwanego dalej "Wojtem")
wplynql wniosek z dnia 10.11.2017 r. Inwestora Pana
Srodborze
Stangreciak,

Kozlowskiego,

09-130 Baboszewo, ktorego pelnomocnikiem jest Pan
ul.

Pultuska

09-100

Strachowko,

0

wydanie

decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiE;wziE;cia polegajqcego na
budowie wiaty dla bydla wraz z utwardzeniem terenu - posadzkq pod wiatq. na
dzialce nr ew. 56/2, obrE;b 40 w miejscowosci Srodborze, Gmina Baboszewo.
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Analiza wniosku potwierdzila, 'Nynikajqcq z art. 75 Ust. 1 pkt 4 usta'NY

005,

wlasciwosc Wajta do wydania decyzji a srodowiskowych uwarunkowaniach.
Przedlozony wniosek a wydanie decyzji

0

srodowiskowych uwarunkowaniach

spelnial wymogi zawarte wart. 74 Ust. 1 ustawy oos.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasie;g potencjalnego oddzialywania na
srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsie;wzie;c
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 103 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie;wzie;c mogqcych znaczqco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
W dniu 22.11.2017 r. wydano zawiadomienie a wszcze;ciu poste;powania
administracyjnego powiadamiajqc

0

tym strony poste;powania oraz na podstawie

art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oos wystqpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plonsku

0

wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

planowanego przedsie;wzie;cia na srodowisko.
Wajt uzyskal opinie; Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku
(zwanego dalej "PPIS") z dnia 02 .01.2018 r. (data wplywu: 08.01.2018 r.J, znak:
ZNS.471.001.2018.L

po

wczesniejszych

uzupelnieniach

08.12.2017

r.,

18.12.2017 r. oraz 22.12.2018 r., wskazujqcq na brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiE;wzie;cia.
Wajt otrzymal rowniez pismem z dnia 05.02.2018 r. (data wplywu: 06.02.2018 r.J,
znak: WOOS·I.4240.1160.20 17 .IP. 7, opinie; Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

w

Warszawie

(zwanego

dalej

"RDOS"),

po

wczesniejszych

uzupelnieniach 08.12.2017 r., 18.12.2017 r., 22.12.2018 r. oraz 18.01.2018 r.,
o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
w/w przedsie;wziE;cia.
W zwiqzku z art. 509 pkt 4) ppkt a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., pOZ. 1566 ze zm ., zwanej dalej "Prawo wodnen) Wajt
12.01.2018 r. wystqpil do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie

0

wydanie opinii, co do
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potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla wyzej
przedsi~wzi~cia.

wymienionego

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

pismem z dnia 12 lute go 2018 r. (data wplywu: 14.02.2018 r.) przekazalo wedlug
wlasciwosci w/w pismo W6jta wraz z zalqcznikami do Dyrektora Zarzqdu Zlewni
w Ciechanowie. Pismem z dnia 01.03.2018 r. (data wplywu: 15.03.2018 r.)
Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie przedluzyl termin zalatwienia sprawy do
02.05. 2018 r.
26.04.2018 r. weszla w zycie ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.

zmianie ustawy -

0

Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 710), kt6ra wart. 1 ust. 2) pkt a) stanowi, ze
do spraw

wszcz~tych

i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy

Prawo wodne dotyczqcych decyzji

0

w sprawach oceny oddzialywania

przedsi~wzi~cia

post~powania

srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
na srodowisko w ramach

w sprawie wydania albo zmiany decyzji,

0

kt6rych mowa wart. 72

ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
informacji

0

0 udost~pnianiu

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz

0

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.

1405, 1566 i 1999), stosuje

si~

przepisy obowiqzujqce przed dniem 1 stycznia

2018 r. W zwiqzku z tym opinia, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko Dyrektora Zarzqdu Zlewni nie jest wymagana
w przypadku

prze dsi~wzi~cia

polegajqcego na budowie wiaty dla bydla wraz

z utwardzeniem terenu - posadzkq pod wiatq, gdyz wniosek

0

wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach wplynql do W6jta 10.11.2017 r.
W dniu 28 .0 5.2018 r. W6jt wydal postanowienie, w kt6rym stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego

przedsi~wzi~cia

na srodowisko.
W trakcie

post~powania

administracyjnego zmierzajqcego do wydania decyzji

W6jt dokladnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy pod kqtem
uwarunkowan

zwiqzanych

z

kwalifikowaniem

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

przedsi~wzi~cia
1 uwzgl~dniajqc

do

Iqcznie

uwarunkowania wymienione wart. 63 ust. 1 ustawy oos, poddal analizie:
1) Rodzaj i

chQrakterystyk~ przedsi~wzi~ciQ ,

z uwzgl~dnieni e m:

Strona 3 z 12

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oral ich wzajemnych
proporcji. a takze istotnych

rozwi~zail charakteryzuj~cych

przedsiewziecie:

Planowane przedsiElwziElcie polegac bEldzie na budowie drewnianej wiaty
dla bydla

0

powierzchni do 1900 m2 wraz z utwardzeniem terenu (posadzkq

pod wiatql, na dzialce

0

nr ew. 56/2, obrElb 40 w miejscowosci Srodborze,

Gmina Baboszewo. Wlascicielem dzialki jest Inwestor - Pan Rafal
Kozlowski, ktorego pelnomocnikiem jest Pan Grzegorz Stangreciak.
Powierzchnia dzialki wynosi 8,4199 ha i stanowiq jq zgodnie z wypisem
z rejestru gruntow: grunty rolne zabudowane (Br-RV - 0,2591 hal, lasy
(LsVI - 0,19 hal, lqki trwale (LIV - 0,71 ha, LV - 1,64 ha, LVI - 0,78 hal,
nieuzytki ( N - 0,03 hal, pastwiska trwale (PsIV - 1,58 ha, PsV - 0,32 hal,
grunty orne (RIVb - 1,3256 ha, RV - 1,4352 hal oral grunty pod rowami
(W-PsIV - 0,15 hal.
Projektowana wiata usytuowana jest w granicach istniejqcego siedliska
rolniczego. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka siEl w granicach dzialki
Inwestora.
Otoczenie terenu inwestycji stanowiq:
- od strony polnocnej - lasy;
- od strony wschodniej i zachodniej - tereny zabudowy zagrodowej;
- od strony poludniowej - dzialka

0

nr ew. 56/1 z budynkiem mieszkalnym,

droga, a dalej grunty orne i lasy.
Najblizej polozona zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na dzialce
o nr ew. 56/1 i polozona jest w odleglosci okolo 50 m od planowanej
inwestycji.
Budowa

wiaty

poprawi

warunki

hodowli

bydla

oral

umozliwi

zmechanizowanie produkcji i hodowli. Obecnie wiElkszosc prac odbywa siEl
rElcznie, przez co Inwestor dqzy do modernizacji i przebudowy siedliska.
Budowany obiekt nie zwiElkszy produkcji, nie zwiElkszy takze wielkosci
stada w gospodarstwie.
b)

powi~zail

z innymi przedsiewzieciami. w szczegolnosci kumulowania sie

oddzialywail przedsiewziec realizowanych i zrealizowanych. dla ktor:ych
zostala wydana decyzja

0

srodowiskowych uwarunkowaniach.

znajduj~cych

sie na terenie. na ktor:ym planuje sie realizacje przedsiewziecia. oral
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w obszarze oddzialywanja
mieszczq

si~

przedsi~wzj~cja

lub ktorych oddzialywanja
przedsi~wzi~cia

w obszarze oddzialywania planowanego

w zakresie. w jakim jeh oddzialywania moga prowadzic do skumulowania
oddzialywau z planowanym

przedsi~wzj~ciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informaeyjnej przedsiElwziE;cia
zarowno na terenie inwestycyjnym, jak i w zasiElgu jego oddzialywania, brak
jest

inwestycji,

ktorych

oddzialywania

moglyby

skumulowac

siEl

z planowanym przedsiElwziElciem.
c) roznorodnosci bjologieznej. wykorzystywania zasobow naturalnych. w tym
gleby. wody i powierzchni zjemi:
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze na eta pie realizacji inwestycji
Inwestor przewiduje wykorzystywac beton, stal oraz drewno. Natomiast na
eta pie eksploatacji inwestycji, woda, tak jak dotychczas bEldzie pobierana
z gminnej sieci wodociqgowej. Nie przewiduje siEl rowniei zwiElkszenia
iloSci wykorzystywanej energii, suroweow, materialow, paliw i wody.
d) amisji i wyst~powania innyeh uciazliwosei:
Faza realizacji inwestycji jest irodlem emlsJI niezorganizowanej do
powietrza

atmosferyeznego.

Zrodlem emisji pylu do

powietrza Sq

prowadzone praee ziemne zwiqzane z przeksztalcaniem podloza. Emisja
pylu do powietrza zaleiy przede wszystkim od zawartosci frakcji ilastej,
prEldkoSci wiatru, wilgotnosci gleby, opadow atmosferycznych. Emisja
niezorganizowana
przedsiElwziElcia

pylu

wystqpi

wylqcznie

na

podezas

calej

dlugosci

prowadzenia

realizowanego

prac

ziemnych.

W chwili obecnej nie ma metodyki pozwalajqcej oszacowac wielkosc emisji
oraz

jej

rozprzestrzenianie.

Moina

stwierdzic,

ze

zasiElg

emisji

niezorganizowanej jest niewielki i ograniczy siEl do terenu prowadzonyeh
prac. Spalanie oleju napEldowego w trakcie pracy sprzEltu drogowego
bEldzie irodlem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki
azotu, tlenki siarki, tlenek wElgla, wElglowodory alifatyezne oraz sadza.
Wielkosc emisji jest scisle zwiqzana z ilosei q zuzytego paliwa. Z uwagi na
charakter pracy sprzEltu drogowego emisja ta ma charakter emisji
niezorganizowanej

0

niewielkim zasiElgu oddzialywania. W czasie realizacji

inwestycji irodlami halasu bEldq maszyny budowlane i samochody
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cif)zarowe. Oddzialywanie to ma charakter przemijajqcy i zakonczy sif) wraz
z zakonczeniem prac budowlanych.
Na etapie budowy wystqpiq: czasowy wzrost zapylenia oraz emisja spalin
z transportu materialow i maszyn budowlanych. Emisje te majq charakter
niezorganizowany.

tez

Dlatego

waznym

czynnikiem

ograniczajqcym

szkodliwe oddzialywanie na etapie budowy jest zapewnienie efektywnych
dojazdow na teren budowy.
W trakcie realizacji inwestycji, a takze po jej zakonczeniu nie bf)d q
wykorzystywane materialy niebezpieczne, zatem nie przewiduje sif)
zagrozen, w ktorych mogloby dojsc do skazenia srodowiska.
Na etapie realizacji inwestycji wystqpi q chwilowe oddzialywania zwiqzane
z emisjq halasu i spalin pochodzqce z maszyn i urzqdzen wykorzystywanych
podczas budowy. Bf)dq to jednak oddzialywania chwilowe, a w ramach ich
ograniczenia przewiduje sif) przeprowadzenie prac wylqcznie w porze
dziennej i stosowanie maszyn sprawnych technicznie. Odpady powstajqce
na eta pie realizacji przedsif)wzif)cia gromadzone bf)dq w wyznaczonym
miejscu i odbierane przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.
Eksploatacja planowanego przedsif)wzif)cia bf)dzie wiqzala sif) z emisjq
zanieczyszczen do powietrza i halasu jednak biorqc pod uwagf), ze
istniejqca obsada nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie przeniesiona do
nowoprojektowanej wiaty, jak rowniez zastosowane bf)dq okreslone
rozwiqzania techniczne i organizacyjne, nie bf)dq to oddzialywania
znaczqce.
Na

podstawie

informacji

przedstawionych

w

karcie

informacyjnej

przedsif)wzif)cia wynika, ze omawiane przedsif)wzif)cie nie bf)dzie stanowilo
nadmiernej uciqzliwosci dla srodowiska, jak rowniez nie bf)dzie miec
negatywnego wplywu na zycie i zdrowie ludzi zarowno podczas budowy jak
i eksploatacji.
e) ocenionego w oparciu

0 wiedz~

naukowq ryzyka wystqpienia powaznych

awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. przy

uwzgl~dnieniu

uzywanych substancji i stosowanych technologii. w tym ryzyka zwiqzanego
ze zmianq klimatu:
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Sytuaeje awaryjne mogq wystqpic na eta pie budowy analizowanego
przedsi~wzi~cia,

zwiqzane

b~dq

z awariami wykorzystywanych maszyn oraz

pojazdow pracujqcych i dowozqcych materialy na plac budowy. W takich
sytuacjach mogq nastqpic emisje zanieczyszczen do srodowiska. Sytuacje
zwiqzane z rozprzestrzenianiem
budowy
groine.

wyst~pujq

substancji niebezpiecznych w trakcie

rzadko, ale ich konsekwencje ekologiczne mogq byc

Post~powanie

zycie ludzi, niemniej

si~

0

w sytuacji awarii powinno przede wszystkim chronic
He

wyst~puje

nalezy wskazywac takze na zagrozenie

dla innyeh organizmow zywych.
f) przewidywanych iIosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu

na srodowisko, w przypadkach gdy p1amue sie ich powstawanie:
Na etapie budowy na wytworcy odpadow, ktorym
budow~

przedsi~wzi~cia,

analizowanego

segregacji,

odzysku

i

b~dzie

firma realizujqca

ciqz q obowiqzki w zakresie

zagospodarowania

wytworzonych

odpadow.

Wykonawca zobowiqzany zostanie do sprowadzenia na teren budowy
kontenerow do gromadzenia odpadow powstalych w trakcje realizacji
przedsiE;)wzi~cia

oraz do pozniejszego przekazania odpadow wlasciwym

instytucjom.
Nadmiar ziemi

b~dzie

przekazany uprawnionym do jej skladowania

podmiotom.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzL w tym wynikajqcego z emisji:
Przedmiotowe

przedsi~wzi~cie

2) Usytuowanie przedsi~wzi~cia,

nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzL

z

uwzgl~dnieniem

moiliwego zagroienia dla

srodowiska, w szezeg61nosci przy istniejqcym i planowanym uiytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania si~ srodowiska i odnawiania si~
zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniezyeh i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego uwzgl~dniajqce:

a) obszar:y wodno-blotne, inne obszar:y

0

ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek:
Planowane zamierzenie nie

b~dzie

realizowane na obszarach wodno·

blotnych bqdz w ieh bezposrednim sqsiedztwie oraz na innych obszarach
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o plytkim zaleganiu wad podziemnych, w tym na terenach siedlisk I~gowych
bqdi w ujsciach rzek.
b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
Przedmiotowe

przedsi~wzi~cie

lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy

srodowiska morskiego.
c) obszary garskie lub lesne:
Przedmiotowe

przedsi~wzi~cie

lezy poza obszarami garskimi i nie dotyczy

terenu lesnego.
d) obszary otUete ochronq. w tym strefy ochronne wee wad i obszary ochronne
zbiornikaw wad sradlqdowych:

Z karty informacyjnej

przedsi~wzi~cia

inwestycji wyst~powaly obszary

obj~te

nie wynika, aby w rejonie realizacji
ochronq, w tym strefy ochronne

uj~e

wad i obszary ochronne zbiornikaw wad sradlqdowych.
e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkaw roslin, grzyb6w i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochronq. w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostale formy ochrony przyrody:
Teren, na ktarym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, nie znajduje
si~

na terenie

w ustawie

0

obj~tym

formami ochrony przyrody przewidzianymi

ochronie przyrody.

Planowana inwestycja znajduje

si~

w granicach Nadwkrzanskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu, dla ktarego aktualnym aktem prawnym jest
Rozporzqdzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456, ze zm.). W/w rozporzqdzenie okresla szereg
zakazaw, w tym zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych znaCZqCO
oddzialywae na srodowisko. W mysl § 3 ust. 2, zakaz,
1 pkt 2 (realizacji
srodowisko),

nie

przedsi~wzi~e

dotyczy

ktarym mowa w ust.

mogqcych znaCZqCO oddzialywae na

przedsi~wzi~e

komunikacyjnego, turystyce oraz

0

sluzqcych

przedsi~wzi~e

obsludze

ruchu

bezposrednio zwiqzanych

z rolnictwem i przemyslem spozywczym.
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakaw
Doliny Wkry i Mlawki PLB140008 znajduje

si~

w odleglosci ok. 20,2 km
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w kierunku palnocno-zachodnim od terenu przewidzianego pod inwestycjEl.
CZElSC dzialki, na ktarej planowana jest inwestycja, znajduje siEl poza
granicami lasaw lElgowych oraz korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, ii
inwestycja zostanie zlokalizowana w obrElbie istniejqcego gospodarstwa, nie
nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siEl i migracji zwierzqt oraz nie
dojdzie do zachowania r6Znorodnosci biologicznej terenu. Z przyrodniczego
punktu widzenia realizacja przedsiElwziElcia nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celaw srodowiskowych jednolitych cZElsci wad podziemnych
i powierzchniowych.
Biorqc powyzsze pod uwagEl stwierdza siEl brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiElwziElcia na obszar Natura 2000.
f)

obszary. na ktarych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsiElwziElcia nie wynika, aby przedmiotowe
przedsiElwziElcie bylo zlokalizowane na obszarze, na ktarym standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia.
g) obszary

0

krajobrazie majqcym znaczenie historyczne. kulturowe lub

archeologiczne:
W miejscu inwestycji i w jej poblizu nie wystElPujq obszary

0

krajobrazie

majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Nie przewiduje sill wystqpienia negatywnego wplywu inwestycji na
krajobraz. Chwilowe obnizenie waloraw estetycznych nastqpi jedynie
podczas realizacji w wyniku prowadzenia prac i organizacji zaplecza
budowy. Realizacja przedsiElwziElcia przyczyni siEl do poprawy estetyki
terenu.
h) gestosc zaludnienia:
GElstosc zaludnienia Gminy Baboszewo wynosi 49 osab na 1 km 2.
i) obszary przylegajqce do jezior:
W zasiElgu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystElPujq
jeziora.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
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W miejscu inwestycji i w jej poblizu nie

wyst~pujq

uzdrowiska i obszary

ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskowe:
Ze

wzgl~du

przewiduje

na

lokalizacj~,

si~

oddzialywania na jednolite

charakter i

skal~

przedmiotowej inwestycji nie

cz~Sci wad

i podziemnych. Eksploatacja planowanego

powierzchniowych

przedsi~wzi~cia

nie

b~dzie

wplywac na osiqgni~cie celaw srodowiskowych jednolitych cz~sci wad
powierzchniowych i podziemnych.
Zanieczyszczenia wad

b~dq

inwestycja oddzialywac

mialy charakter incydentalny. Projektowana

b~dzie

na srodowisko wodne wylqcznie podczas

realizacji inwestycji.
3) Rodzaj, cechy i skalfl moiliwego oddzialywania rozwaianego w odniesieniu
do kryteTi6w wymienionych w pkt 1 i 2 oraz wart. 62 ust. 1 pkt 1,
wynikajqce

z:

a) z.a.sie.gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktarq
przedsiewziecie moze oddzialywac:
Oddzialywanie planowanego
jak i eksploatacji,

b~dzie

przedsi~wzi~cia,

miec jedynie

zarawno na eta pie realizacji

zasi~g

lokalny i ograniczony do

najblizszego terenu jego realizacji. Oddzialywania powstale na eta pie
realizacji

b~dq

kratkotrwale i odwracalne.

b) transgranicznego

charakteru

oddzialywania

przedsiewziecia

na

poszczegalne elementy przyrodnicze:
Ze

wzgl~du

na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej

lokalizacj~

nie wystqpi

transgraniczne oddzialywanie na srodowisko .
c) charakteru,

wielkoSci.

intensywnosci

z uwzglednieniem obciazenia

istni~ac~

i

zlozonosci

infrastruktury

oddzialywania,
techniczn~

oraz

przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej
brak

mozliwosci

wystqpienia

przedsi~wzi~cia

oddzialywan

intensywnosci lub zlozonosci. Planowane

0

znacznej

przedsi~wzi~cie

stwierdzajq
wielkosci,
nie

b~dzie

znaCZqCO negatywnie oddzialywac na srodowisko.
d) prawdop.illlobienstwa oddzialywania:
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Oddzialywanie planowanego
b~dzie

jak i eksploatacji,

przedsi~wzi~cia,

miec jedynie

zarowno na etapie realizacji

zasi~g

lokalny i ograniczony do

najblizszego terenu jego realizacji.
cz~stotliwosci

e) czasu trwania.
Oddzialywanie

powstale

i odwracalnoSci oddzialywania:

na

eta pie

realizacji

przedsi~wzi~cia

b~dq

krotkotrwale i odwracalne.
f) powiazan z innymi przedsi~wzi~ciami. w szczegolnosci kumulowania si~

oddzialywan

przedsi~wzi~C

zostala wydana decyzja
si~

0

realizowanych i zrealizowanych. dla ktorych

srodowiskowych uwarunkowaniach. znajdujacych

na terenie. na ktorym planuje

w obszarze oddzialywania
si~

mieszcza

si~ realizacj~ przedsi~wzi~cia .

przedsi~wzi~cia

oraz

lub ktorych oddzialywania

w obszarze oddzialywania planowanego

przedsi~wzi~cia

-

w zakresie. w jakim ich oddzialywania moga prowadzic do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsi~wzi~ciem:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej
brak

mozliwosci

wystqpienia

przedsi~wzi~cia

oddzialywan

wskazujq na

zwiqzanych

z

innymi

przedsi~wzi~ciami.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:
Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robot budowlanych
oraz jakoSc przewidzianych do wykorzystania material ow maksymalnie
ograniczajq prognozowane oddzialywanie na srodowisko.
Wojt prowadzqc
post~powania,

post~powanie

zapewnil stronom czynny udzial w kazdym stadium

a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie

si~

co do

zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zqdan. Stosowanie do art. 21
ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy oos dane

0

wniosku

0

wydanie decyzji, postanowieniu

nienakladajqcym obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
i

0

niniejszej decyzji

w publicznie

srodowiskowych uwarunkowaniach zostaly zamieszczone

0

dost~pnym

wykazie danych

Po przeprowadzeniu wnikliwej
materialow

wzgl~dem

0

srodowisku i jego ochronie.

analizy dostarczonych wraz z wnioskiem

uwarunkowan wymienionych wart. 63 ust. 1 ustawy

~oS,

uwzgl~dniajqc zapisy zawarte w opiniach PPIS i RDOS oraz biorqc pod uwag~
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rodzaj, charakter i lokalizacjE;1 planowanego przedsiE;1wziE;1cia, W6jt stwierdzil, ze
planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.
Po

analizie

przedlozonych

dokument6w

1

biorqc

pod

uwagE;1

powyzsze

postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od

niniejszej

decyzji

stronie

sluzy

prawo

wniesienia

odwolania

do

Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem
W6jta Gminy Baboszewo w terminie 14 dni od dniajej dorE;1czenia.

Zal'!cznik:
Charakterystyka

przedsi~wzi~cia.

Otrzymuj'!:
1. Kozlowski Rafal
2. Ciolek joanna
3. Nadlesnictwo Plonsk
4. Adamkiewicz Zenon
5. Lewandowski jaroslaw jerzy
6. Stangreciak Grzegorz
7. aIJJ.

Do wiadomosci:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku
ul. Sienkiewicza 7a
09-100 Plonsk
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechan6w
1.
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Zalqcznik nr 1 do decyzji nr 1/2018 z dnia 12.06.2018 r.

przedsi~wzi~ciaJ

Charakterystyka

3 pazdziernika 2008 r.

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia

0 udost~pnianiu

infonnacji

0

srodowisku i jego

ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
J

0

ocenach

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r'J poz. 1405 ze zm.)

Planowane przedsi~wzi~cie polega na budowie drewnianej wiaty dla bydla
o powierzehnia okolo 1900 m2 wraz z utwardzeniem terenu - posadzkq pod wiatq,
na dzial ce nr ew. 56/2, obr~b 40 w miejseowosci Srodborze, Gmina Baboszewo.
Inwestorem jest Pan

Kozlowski, Srodborze

pelnomocnikiem jest Pan

. 09-130 Baboszewo, ktorego

Stangreciak, ul.

Pultuska

,09-100

Strachowko. Budowany obiekt nie zwi~kszy produkeji. nie zwi~kszy takze
wielkosei

stada

w

gospodarstwie.

Projektowana

wiata

usytuowana jest

w granicaeh istniejqcego siedliska rolniczego. Obszar oddzialywania inwestycji
zamyka

si~

w granieaeh dzialki inwestora.

Na sqsiednieh dzialkaeh w stosunku do dzialki Inwestora znajdujq

si~

tereny

zabudowane - siedliska rolnieze. Na dzialce nr ew. 55 (dzialka sqsiednia od
polnoey) budynek mieszkalny chroniony akustyeznie usytuowany jest ok. 120 mod
planowanej inwestyeji. natomiast na dzialce nr ew. 57/1 (dzialka sqsiednia od
poludnia)

budynek

mieszkalny

chroniony

akustyeznie

usytuowany

jest

w odleglosei ok. 85 m od planowanej inwestyeji. od zaehodu na dzialce nr ew. 56/1
budynek mieszkalny ehroniony akustyeznie usytuowany jest w odleglosci ok. 50 m
od planowanej inwestycji. od wsehodu inwestycja graniczy z niezabudowanymi
terenami rolniezymi. Odleglosc planowanej inwestyeji od chronionego akustyeznie
budynku mieszkalnego Inwestora wynosi 35 m.
Dzialka Inwestora stanowi grunty rolne (tqki trwale, nieuzytki, pastwiska trwale,
grunty orne, grunty pod rowami) wraz z siedliskiem rolniezym, w ktorego sklad
wehodzq: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodareze, garaz, obora
oraz w niewielkiej

ez~sc

lasy (0.19 hal. Wlascieiel nieruehomosci zajmuje sil')

produkcjq mleka oraz hodowlq bydla, stado

0

wielkosci 103 DJP (krowy - 50 szt.,

jal6wki cielne - 20 szt., jal6wki powyzej 1 roku - 10 szt., jal6wki od 1/2 do 1 roku 10 szt., opasy powyzej 1 roku - 20 szt., opasy od 1/2 do 1 roku - 10 szt, cielE;ta 20 szt.J . Wielkosc stada nie ulegnie zmianie po wybudowaniu wiaty.
Plano wane przedsiEiwziEicie poprawi warunki hodowli bydla oraz umozliwi
zmechanizowanie produkcji i hodowli. Obecnie wiE;kszosc prac odbywa SlEi
rEicznie, przez co Inwestor dqzy do modernizacji i przebudowy siedliska.
Obecnie w gospodarstwie inwestora dominuj e system uwiEiziowy hodowli bydla na
glEibokiej sci6lce. Budynek inwentarski

0

pow. 260 m2 podzielony jest na 3

pomieszczenia: dojarniEi oraz dwa pomieszczenia z wydzielonymi stanowiskami
uwiE;ziowymi. w ktorych lqcznie przebywa 50 krow dojnych oraz 20 jal6wek
cielnych, w budynku zastosowano wentylacjE; grawitacyjnq. W drugim budynku
inwentarskim

0

pow. 72 m2 w systemie uwiEiziowym przebywajq: jalowki od 1/2 do

1 roku - 10 szt., opasy od 1/2 do 1 roku - 10 szt., cielE;ta - 20 szt., w budynku
zastosowano wentylacjE; grawitacyjnq. Pozos tale zwierzE;ta to jest jalowki powyzej
1 roku - 10 szt., oraz opasy powyzej 1 roku - 20 szt. umieszczone Sq w 2 wiatach
~ymczasowych

w systemie wolnostanowiskowym na glEibokiej sciolce, wiaty 0 pow.

50 m2 kazda. W/w obiekty nie Sq przystosowane do korzystania w nich z maszyn
i urzqdzen rolniczych, w zwiqzku z czym wszelkie prace odbywajq siEi rEicznie .
W celu zmechanizowania hodowli Inwestor zdecydowal sif) na budowf) wiaty
przystosowanej do wykorzystania maszyn rolniczych. W wyniku realizacji
przedsif)wzif)cia przeznaczenie wif)kszosci w/w pomieszczen ulegnie zmianie:
budynek inwentarski

0

pow. 72 m2 zostanie przystosowany pod magazyn zboza,

wiaty tymczasowe po zrealizowaniu przedsiE;Wzif)cia zostanq rozebrane, natomiast
w budynku inwentarskim

0

pow. 260 m2 dalej pozostanie dojarnia natomiast

stanowiska uwif)ziowe zostanq zlikwidowane a pomieszczenia bf)d q stanowic
korytarz oraz poczekalnif) do dojarni.
Projektowana wiata bf)dzie wykorzystywana do chowu bydla lqcznie z istniejqcq
oborq, w sklad stada inwestora wchodz q: krowy - 50 szt., jalowki cielne - 20 szt,
jalowki powyzej 1 roku - 10 szt., jalowki od 1/2 do 1 roku - 10 szt., opasy powyzej
1 roku - 20 szt., opasy od 1/2 do 1 roku - 10 szt., cielE;ta - 20 szt., co po

przeliczeniu zgodnie z zalqcznikiem do rozporzqdzenia Rady Ministrow daje 103
DJP.
Inwestor

hodowl~

planuje

wolnostanowiskowq

sciolkowq

z

podlozem

samosplawnym z wydzielonym korytarzem paszowym, po przeliczeniu na 1 OJP
przypadnie ok. 13,5 m2 powierzchni planowanej wiaty. Parametry posadzki oraz
wiaty dobrano w ten sposob, aby przy hodowli umozliwiC Inwestorowi korzystanie
z maszyn do wywozu odchodow oraz do zadawania paszy (miejsca wypoczynku
bydla

spadku 8%, korytarz paszowy 5 m, korytarz do gromadzenia odchodow

0

3 m).

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, nie znajduje
terenie

obj~tym

form ami ochrony przyrody przewidzianymi w ustawie

0

si~

na

ochronie

przyrody.
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny
Wkry

i

Mlawki

PLB140008

znajduje

si~

w

odleglosci

ok.

20,2

km

w kierunku polnocno-zachodnim od terenu przewidzianego pod inwestycjE).
C z~sc

dzialki, na ktorej planowana jest inwestycja, znajduje

si~

poza granicami

lasow lE)gowych oraz korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iz inwestycja
zostanie zlokalizowana w

obr~bie

istniejqcego gospodarstwa, nie nastqpi

si~

i migracji zwierzqt oraz nie dojdzie do

ograniczenie rozprzestrzeniania

zachowania roznorodnosci biologicznej terenu. Z przyrodniczego punktu widzenia
realizacja

przedsi~wzi~cia

nie spowoduje zagrozenia dla ustanowionych celow

srodowiskowych jednolitych cZE)sci wod podziemnych i powierzchniowych.
Projektowane

przedsi~wzi~cie

polo zone jest poza obszarami wybrzezy oraz

obszarami gorskimi, rowniez poza obszarem lesnym. W miejscu inwestycji i w jej
poblizu nie
historyczne,

wyst~pujq

kulturowe

przedsi~wzi~cia

rowniez obszary
lub

krajobrazie majqcym znaczenie

archeologiczne.

W

zasi~gu

oddzialywania

nie wyst~pujq rowniez jeziora i inne zbiorniki wod stojqcych.

Oddzialywanie planowanego
i eksploatacji,

0

b~dzie

przeds iQ wzi~cia,

miec jedynie

zas i~g

zarowno na etapie realizacji jak

lokalny i ograniczony do najblizszego

terenu jego realizacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji bf)dq
krotkotrwale i odwracalne.
Przedsif)wzif)cie nie bf)dzie stanowilo nadmiernej uCiqzliwosci dla srodowiska, jak
rowniez nie bf)dzie miec negatywnego wplywu na zycie i zdrowie ludzi zarowno
podczas budowy jak i eksploatacji.
Konsekwencjq projektowanych zmian nie bf)dzie powstanie strat w przyrodzie, ani
zaistnienie nowych czynnikow wplywajqcych degradujqco na srodowisko. Nie
zmniejszy sif) wartosc uzytkowa przyleglych do inwestycji gruntow.
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