
GOŚ -   7625/15/2008                                                        Leoncin,     dnia  30 grudnia 2008 r. 
 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 

Na podstawie:  
art. 51 ust.2 i ust.3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm./ w związku z § 3 ust.1 pkt 72 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu           
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573, z późniejszymi zmianami)            
oraz  art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)  
w związku  z prowadzonym na wniosek Gminy Leoncin postępowaniem w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w obrębie wsi 
Michałów gmina Leoncin” 
 

p o s t a n a w i a m  
 

I. Nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w obrębie 
wsi Michałów gminy Leoncin”   na działkach ewidencyjnych nr 28/2, 29 i 30. 
 
II. Określić zakres raportu w następujący sposób: 
1. Dla powyższego przedsięwzięcia zakres raportu należy określić według art.52 ustawy        

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. 
Nr 129, poz. 902 ze zm.).             

2. Raport, o którym mowa  w punkcie I powinien zawierać: 
1)  Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie 
realizacji i eksploatacji, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 
2) Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 

      oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 
2 a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania        
      planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie   
      zabytków i opiece nad zabytkami; 
3) Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: 
a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, 
b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 
4) Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,  
      w   tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  
4a) Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie   
     przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków 
     archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie; 
5) Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego  



     oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, a w szczególności 
     rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – d; 

6) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
      na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, stałe 
      i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji, 
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę; 

7) Opis przewidywanych działań mających na celu zapobiegania, ograniczanie lub  
                             kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 

8) Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie,  
            z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, 

     o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska; 
9) Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru  
     ograniczonego użytkowania oraz pokreślenie granic takiego obszaru, ograniczeń 
      w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 
     budowlanych i sposobów korzystania z nich; 
10) Przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
11) Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
12) Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji; 
13) Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
      wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 
14) Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 
15) Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
16) Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
     Jeżeli do planowanego przedsięwzięcia konieczne będzie ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy 
organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym 
konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 
 
2. Za względu  usytuowanie projektowanego przedsięwzięcia w granicach obszaru objętego 
specjalną ochroną  ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 
przyrodniczych,  w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone  w trybie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/  i w granicach obszaru 
objętego ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły PLB 
140004”, powołanej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 z 21.10.2004 r. poz. 2313),  
oraz dodatkowo w obszarze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego -  czyli na obszarach  
wymagających specjalnej ochrony  ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, kierując się zasadą ostrożności, ze względu na 
okoliczności, że przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do kategorii przedsięwzięć 



mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz znacząco na obszary Natura 2000,  
konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 
odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony  
wymieniony  obszar Natura 2000. 
    Stosownie do wytycznych Ministra Środowiska problematykę w zakresie oceny 
oddziaływania na obszary Natura 2000, należy przedstawić w formie aneksu do raportu. 
3. Dla projektowanego przedsięwzięcia – części dokumentacyjnej raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko zostaną przyjęte aktualne i zgodne z zasobami geodezyjnymi 
dokumenty. 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

        Wnioskodawca – Wójta Gminy Leoncin wystąpił z wnioskiem,  o wydanie decyzji          
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 
„Rozbudowie istniejącej  gminnej oczyszczalni ścieków położonej w obrębie wsi Michałów   
w gminie Leoncin”. 
     
       Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia  9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                        
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu może być wymagane. 
 
       O wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony postępowania 
pismem z dnia 16 października 2008 r. poprzez obwieszczenie i umieszczenie  w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Leoncin. Na podstawie art. 51 ust.3 ustawy Prawo 
ochrony środowiska Wójt Gminy Leoncin – jako organ prowadzący postępowanie wystąpił 
pismem z dnia 16 października 2008 r. do Starosty Nowodworskiego i do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu 
dla planowanego przedsięwzięcia  i jego zakresu.  
      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swojej opinii z dnia 28.10..2008r, 
znak:ZNS-717-60/08-2008 stwierdził, że zachodzi konieczność opracowania raportu o 
oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia  na środowisko. 
 
     Starosta Nowodworski postanowieniem  z dnia 22.10.2008r, znak: ŚR.7633/45/08 r 
przekazał wniosek Wójta Gminy Leoncin Wojewodzie Mazowieckiemu, gdyż 
przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art.51 ust.1 pkt. 2  i 3 ustawy 
Prawo ochrony środowiska.  
     W związku z wejście w życie w tym czasie nowej ustawy z dnia 3 października 2008 r.       
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) 
Wojewoda przekazał wniosek Wójta Gminy Leoncin nowo powołanemu tą ustawą  organowi 
ochrony środowiska, właściwemu w tej sprawie - Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Warszawie. 
 
      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10.12.2008r, znak: 
RDOŚ-14-WOO-6614 -10/08/dc,  stwierdził również, iż zachodzi konieczność opracowania 
raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia  na środowisko i określił, że zakres 



raportu powinien być zgodny z art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150). 
      Ponieważ projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach 
obszaru objętego ochroną w ramach europejskiej sieci NATURA 2000 „Dolina Środkowej 
Wisły PLB 14 0004” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wydanej opinii, 
dodatkowo zawarł warunek sporządzenia raportu odnoszącego się do problematyki 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wymieniany obszar Natura 2000  i wskazał     
o przedstawieniu tego zagadnienia w aneksie do ww. raportu. 
 
     Uwzględniając  usytuowanie przedsięwzięcia  oraz fakt, czy planowana rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni nie spowoduje wystąpienia istotnych zagrożeń środowiska -należało 
orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. 
 
 
        Na niniejsze postępowanie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35, w terminie 7 dni 
od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Leoncin. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 
1.Wójt Gminy Leoncin, 
    ul. Partyzantów 3,  
   05-155 Leoncin 
 
Postanowienie niniejsze zostaje również 
zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Leoncin. 
 
 


