Obwieszczenie - decyzja srodowiskowa- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przewodami tlocznymi I pompowniami w miejscowociach: Teofile, Wincentówek,
Leoncin I MichalOw w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim
GOS. 6220.7.20 16

Leoncin, dnia 18 lipca 2016 r.

DECYZJA Nr 212/2016
o grodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postçpowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 59 ust. 1 pkt 2, art.
60 w zwiqzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 padziemika 2008 r.
o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)
w zwiftzku z § 3 ust. I pkt 79 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiwziçé mogcych znaczco oddzialywaá na §rodowisko (Dz.U.2016.71
z dnia 2016.01.18) p0 rozpatrzeniu wniosku Gminy Leoncin , 05-155 Leoncin w sprawie
uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjç przedsiwziçcia
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami tlocznymi I pompowniami
w miejscowociach: Teofile, Wincentówek, Leoncin I Michalów w gininie Leoncin
w powiecie nowodworskim"
ORZEKAM
2e dia przedsiçwzicia pod nazw ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami
tlocznymi I pompowniami w miejscowociach: Teofile, WincentOwek, Leoncin
I Michalów w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim" realizowanego na dzialkach:
Teofile - obrçb nr 028- po dzialkach:
152, 105, 148/13, 84/6, 193/2, 193/4, 193/5, 141/1, 64/1, 64/2, 91.
Wincentówek- obrçb nr 031 - p0 dzialce nr 52 (Droga Kocie1na)
Leoncin - obrçb nr 07 - p0 dzialkach:
ul. Romana Kobendzy - 110/3, 62/2;
ul. Widna dz. nr ewid. 121/10, 158/4, 124/3, 99/1, 126/2, 127/3, 103/13;
ul. Cicha dz. nr ewid. 8/5, 7/6, 6/9, 5/10, 5/6, 5/25, 5/19, 1;
ul. Szkolna dz. nr ewid. 15/13, 62/3, 18/2, 110/2;
MichalOw - obrçb nr 21 - p0 dzialkach:
73/1, 75/1, 98/1, 99/1, 81/1, 83/1, 85/4, 85/6, 84/7, 84/9, 84/11, 84/13, 84/31, 87/22, 91,
90/3.
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiçwziçcia na srodowisko
okre1am
rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjç przedsiçwziçcia
1.Rodzaj I miejsce realizacji przectsiçwziçcia:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami tlocznymi i pompowniami
w miejscowociach: Teofile, Wincentówek, Leoncin i Michalów
w gminie Leoncin
w powiecie nowodworskim" realizowanego na dzialkach ewidencyj nych:
Teofile - obrçb nr 028- po dzialkach:
152, 105, 148/13, 84/6, 193/2, 193/4, 193/5, 141/1, 64/1, 64/2, 91.
Wincentówek- obrb nr 031 - p0 dzialce nr 52 ( Droga Kocie1na)

Leoncin - obrçb nr 07 - p0 dzialkach:
ul. Romana Kobendzy - 110/3, 62/2;
ul. Widna dz. nr ewid. 121/10, 158/4, 124/3, 99/1, 126/2, 127/3, 103/13;
ul. Cicha dz. nr ewid. 8/5, 7/6, 6/9, 5/10, 5/6, 5/25, 5/19, 1;
ul. Szkolna dz. nr ewid. 15/13, 62/3, 18/2, 110/2;
MichalOw - obrçb nr 21 - p0 dzialkach:
73/1, 75/1, 98/1, 99/1, 81/1, 83/1, 85/4, 85/6, 84/7, 84/9, 84/11, 84/13, 84/31, 87/22, 91,
90/3.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji I eksploatacji tub uytkowania
przedsiçwziçcia, ze szczegOlnym uwzglçdnieniem koniecznoci ochrony cennych wartoci
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytkOw oraz ograniczenia uci1iwoci dia
terenów ssiednich:
Na1ey zapewnié ochronç wszystkich komponentów §rodowiska przyrodniczego (wody
podziemne, powierzchniowe, gleba, szata ro1inna itp.). Projektowana inwestycja nie mo2e
negatywnie oddzialywaé na §rodowisko lokalne, dopuszcza sic oddzialywanie krótkotrwale,
o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawaé bçdzie
niezorganizowana emisja zanieczyszczeñ do powietrza, której r6d1ami bçd: praca silników
urzqdzeñ budowlanych, sprztu oraz samochodOw transportowych jak rOwniez sam proces
budowlany. Naley ograniczyó emisjç niezorganizowan4 zanieczyszczeñ do powietrza do
minimum.
Qipciy - w trakcie realizacji przedsiwzicia nale2y przestrzegaé zapisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08). Powstale odpady w fazie
realizacji przedsiçwziçcia nale2y segregowa6 i gromadzió w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozié z placu budowy. Postçpowanie z urobkiem - nadmiar
ziemi z wykopów powinien bye wykorzystany gospodarczo w miejscach polo2onych blisko
terenu budowy, aby nie generowaC uci1iwoci powodowanej dodatkowym ruchem
komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy
nale2y prowadziC w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie
i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoñczeniu robOt. Podgiebie i glçbsze
warstwy gruntu nale2y odkladaC na oddzielnych pryzmach. Grunty role pozostale
P0 realizacji inwestycji nale2y zrekultywowaC w kierunku rolnym, take grunty inne, zajçte
na czas realizacji inwestycji na1ey przywrOciC do stanu sprzed ich zajçcia.
- cieki z fazy budowy mogEt byC wprowadzone do wOd
lub do gruntu ale tylko wówczas gdy nie wywo1aja takich zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, które uniemo1iwi1yby prawidlowe funkcj onowanie ekosystemów wodnych
i spelnialy wymagania j akoci wód.
W trakcie prac budowlanych nale2y zwróciC szczeg61n uwagç na w1aciwft eksploatacjç
sprzctu budowlanego. Zabrania sic podejmowania prac remontowych sprzçtu budowlanego,
takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujqce powstawanie
odpadów niebezpiecznych. W przypadku prac ziemnych w wyniku, których nastqpi
uszkodzenie sieci melioracyjnej nale2y niezwlocznie przeprowadziC prace naprawcze,
powodujce przywrOcenie jej do stanu pierwotnego.
Halas - Glównymi ±ródlami emisji halasu do §rodowiska w trakcie realizacji przedsiçwziçcia
bqd4 maszyny budowlane oraz samochody ciçarowe i dostawcze. Prace budowlane nale2y
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prowadzió wy1acznie w porze dziennej. Na1ey tak zorganizowaá prace budowlane, aby
ucia1iwo6 halasow4 ograniczyá do osiqgalnego minimum.
Zieleñ - trasa sieci winna bye zaprojektowana w taki sposOb, aby zniszczenia istniejacej
zieleni byly jak najmniejsze. Obowizuje ochrona zieleni wysokiej i krzewów. Na1ey
zabezpieczyC poprzez odeskowanie pni drzew rosncych w bezporedniej b1iskoci.
W przypadku koniecznoci ich wycinki na1ey wczeniej uzyskaC decyzjç zezwalajqçft
na usuniçcie oraz wyrównaé straty w §rodowisku poprzez nowe nasadzenia.
3.Wymagania dotyczce ochrony grodowiska konieczne do uwzglçdnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktOrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczegoInoci
w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 1
i 10.
Biorqç pod uwagç rodzaj przedsiçwziçcia, jego skalç i lokalizacjç uznaje sic, ze planowane
przedsicwziccie nie spowoduje zagrozenia dia grodowiska i zdrowia ludzi.
4.Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsiçwziçé zaliczanych do zakladOw stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia
powanych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
rodowiska
NIc..cIpiycy.
5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na grodowisko
w odniesieniu do przedsiçwziçC, dia ktOrych przeprowadzono postpowanie dotyczqçe
transgranicznego oddzialywania na rodowisko:
Niec:Qtyy.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 24 maja 2016 r. Gmina Leoncin, 05-155 Leoncin ul. Partyzantów nr 3,
reprezentowana przez WOjta Gminy - Adama Krawczaka wystpi1a do tut. Urzçdu o wydanie
decyzji o grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjç przedsiwziçcia pn:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami tlocznymi i pompowniami
w miejscowociach: Teofile, WincentOwek, Leoncin i Michalów w gminie Leoncin
w powiecie nowodworskim". Do wniosku zalczono kartç informacyjna przedsiçwziçcia
wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym noniku danych,
powiadczonaprzez wlaciwy organ kopiq map ewidencyjnych w formie elektronicznej.
Po dokladnej analizie przedlozonego wniosku Wójt Gminy Leoncin w dniu 27 maja
2016 r. zawiadomil strony o wszczçciu postpowania. Obwieszczenie o wszczçciu
postçpowania zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzçdu Gminy w Leoncinie oraz
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej a take umieszczone na tablicach ogloszen
w Solectwach w miejscach planowanego przedsiçwziccia. W przewidzianym ustawowo
terminie nie wp1yn41 do tut. 2aden wniosek lub uwaga dotyczaca planowanego
przedsiçwziçcia.
Przedmiotowe przedsiçwziccie nalezy do kategorii przedsiçwzicC, o których mowa w art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostçpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeñstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko oraz § 3
ust. 1 pkt 79 rozporzq4zenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiçwziçC mogcych znaczqco oddzialywaC na §rodowisko (Dz.U.20 16.71 z dnia
2016.01.18), dia których przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiçwziçcia
3

na grodowisko (sporzdzenie raportu o oddzialywaniu przedsiçwziçcia na rodowisko) mo2e
bye wymagane.
Organem wlaciwym do stwierdzenia obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
rodowisko dia planowanego przedsiçwziçcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na
podstawie art. 63 ust. I i 2 w zwizku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
03 padziemika 2008 r. o udostcpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeñstwa w ochronie grodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16), jest W6j4Gminy, p0 zasicgniçciu opinii organu o ktOrym
mowa w art. 78 wlw ustawy i regionalnego dyrektora ochrony rodowiska.
W zwiftzku z powyszym organ prowadzqçy postçpowanie pismami GOS.6220.7.2016
z dnia 27 maja 2016 r. wystapi1 o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko dia planowanego przez wnioskodawcç
przedsiçwziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitamej z przewodami tlocznymi
i pompowniami w miejscowociach: Teofile, Wincentówek, Leoncin i MichalOw w gminie
Leoncin w powiecie nowodworskim".
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim pismem
I.dz.3692/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. (data wplywu 30.06.2016 r.) wyrazil opini, ze nie
ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiçwziçcia na rodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 06 czerwca 2016
r. (wplyw do Urzçdu Gminy dnia 09.06.2016 r.) znak: WOO S.II-4240.823.2016.DH wezwal
Wójta Gminy Leoncin do uzupelnienia zlozonej dokumentacji. Material dowodowy zostal
uzupelniony w dniu 20.06. 2016 r. i RDOS w Warszawie dnia 23 czerwca 2016 r. (data
wplywu 28.06.2016 r.) znak: WOOS.II-4240.823.2016.DH.3 wyrazil opiniç iz dia w/w
przedsicwziçcia nie istnieje koniecznoC przeprowadzenia oceny oddzialywania
na grodowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postçpowania administracyjnego na podstawie art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeñstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
rodowisko (Dz.U.20 16.353 z dnia 2016.03.16) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji
rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjç przedsiçwziçcia oraz zalqçznika do
tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsiçwzicia wraz z jej uzupelnieniem. Pod uwagç
brano czy planowane przedsiwziçcie spelnia lcznie uwarunkowania zawarte w powyszym
akcie prawnym. Stwierdzono, ze wszystkie uwarunkowania sq spelnione tzn., ze planowane
przedsiçwziçcie pewnych uwarunkowañ nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizacjç
przedsiçwziçcia lub j ego charakter, lub planowane przedsiçwzicie nie stanowi zagroenia dia
rodowiska przyrodniczego.
Z uwagi na fakt, iz liczba stron postçpowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz.
23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. 0 udostçpnianiu informacji
o grodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeñstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 353) informacjç o wszczeciu
postçpowania w przedmiotowej sprawie oraz 0 zmieszczeniu wniosku w publicznie
dostçpnym wykazie - podano do publicznej wiadomoci dnia 27 maja 2016 r. droga
obwieszczenia Wójta Gminy Leoncin na stronach: www.bip.leoncin.pl (zakladka:
Srodowisko), na tablicy ogloszeñ w Urzçdzie Gminy Leoncin oraz na soleckich tablicach
ogloszeñ.
Na etapie prowadzonego postçpowania nie zgloszono ±adnych wniosków i zastrzeeñ do
planowanej inwestycj i.
W zwiqzku z powyszym p0 zapoznaniu sic z opiniami organOw uzgadniajqçych oraz p0
doglçbnej analizie wniosku Wójt Gminy Leoncin w swoim postanowieniu znak:
rd

GO.6220.7.2016 z dnia 29.06 2016 r. orzekl, 2e dia przedsiçwziçcia pod nazwa ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami tlocznymi i pompowniami w miejscowociach:
Teofile, Wincentówek, Leoncin i MichalOw w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim"
nie istnieje koniecznoé przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko.
W zwizku z tym, 2e zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postçpowania administracyjnego (Dz.U.20 16.23 z dnia 2016.0 1.07) organ administracji
publicznej jest zobowiftzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Wójta Gminy
Leoncin wydaje po v zszq decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjç
przedsiçwziçcia.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Samorzdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za moim porednictwem, w terminie czternastu
dni od dniajej dorçczenia.
A
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Zalpczniknr 1:
('
1 .Charakterystyka planowanego przedsivic:
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Otrzymui a:
1 .Wnioskodawca - Urz44 Gminy Leoncin
2. Tablica ogloszeñ na piçtrze budynku Urzdu Gminy Leoncin,
BIP Urzçdu Gminy Leoncin www.bip.leoncin.pl
3. Soltysi solectw wsi Teofile, Leoncin, Michalów i WincentOwek
- z pro§bq o niezwloczne wywieszenie na tablicy ogloszeñ.

Otrzymujdowiadomoci:
1.Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim,
05-100 Nowy DwOr Mazowiecki, ul. Chemików nr 2.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Warszawie,
00-0 15 Warszawa ul. Henryka Sienkiewicza nr 3.

Zalqçznik nr 1 do decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
Nr /2016 zdnial8.07.2016r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSHWZIkCIA
(sporzdzona na podstawie za1qczonej do wniosku o wydanie decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach informacji o planowanych przedsiewziçciu)
Przedmiotowa inwestycja polegaé bçdzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
z przewodami tlocznymi i pompowniami w miejscowociach: Teofile, Wincentówek,
Leoncin i MichalOw w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim.
Planowane przedsiçwziçcie realizowane bçdzie na terenie Gminy Leoncin, na dzialkach
nr ewidencyjny:
Teofile - obrb nr 028- p0 dzialkach:
152, 105, 148/13, 84/6, 193/2, 193/4, 193/5, 141/1, 64/1, 64/2, 91.
Wincentówek- obrçb nr 031 - p0 dzialce nr 52 (Droga Kocie1na)
Leoncin - obrçb nr 07 - p0 dzialkach:
ul. Romana Kobendzy - 110/3, 62/2;
ul. Widna dz. nr ewid. 121/10, 158/4, 124/3, 99/1, 126/2, 127/3, 103/13;
ul. Cicha dz. nr ewid. 8/5, 7/6, 6/9, 5/10, 5/6, 5/25, 5/19, 1;
ul. Szkolna dz. nr ewid. 15/13, 62/3, 18/2, 110/2;
Michalów - obrçb nr 21 - p0 dzialkach:
73/1, 75/1, 98/1, 99/1, 81/1, 83/1, 85/4, 85/6, 84/7, 84/9, 84/11, 84/13, 84/31, 87/22, 91,
90/3.
Planowana inwestycja usytuowana bçdzie w granicach obrçbów: nr 028 w miejscowoci
Teofile, nr 031 w miejscowoci Wincentówek, nr 07 w miejscowoci Leoncin oraz nr 021 w
miejscowoci Michalów. Scieki z planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzane
bçdapoprzez istniejce kolektory sanitarnego oczyszczalnia 9ciek6w w Michalowie.
Realizacja inwestycji obejmuje budowç kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotlocznym. Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych o §rednicy
200/5,9 mm oraz z rur PCV 160/4,7 mm ze gcian4 litq, wraz ze studniami kanalizacyjnymi
tworzywowymi o §rednicy 425 i 1000 mm z 2elbetowym piercieniem obci2ajqçym,
zwieñczeniem typu D 400.
W studniach kanalizacyj nych tworzywowych zaproj ektowano wiazy ryglowane.
Kanalizacja tloczna zostanie wykonana z rur PE, PN 10,SD 17. Na kanalizacji tlocznej
zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne (czyszczakowe) oraz studnie rozprçne.
Do tloczenia 9ciek6w planuje sic wykonaá 8 przepompowni geiek6w. Studnie przepompowni
bçdq, wykonane z polimerobetonu o §rednicy mm. 1200 mm.
W przepompowni §ciek6w przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych: w jednej pracujqcej,
a w drugiej j ako czynna rezerwowa - w pracy naprzemiennej.
Lczna d1ugoá sieci kanalizacyjnej wyniesie ok.7069,50 m. Do projektowanej sieci
kanalizacyjnej zostanie pod1czonych ok. 120 gospodarstw domowych.
Prace montazowe wykonywane bçdq w wykopach otwartych, wqsko przestrzennych
o 9cianach pionowych, odeskowanych oraz metodzi przewiertu w rurze oslonowej (przejcia
pod rowami i drogq).
G1çboko6 posadowienia obiektów, planowanych w ramach realizacji przedsicwziccia, bçdzie
wynosiá od ok. 1,4 m p.p.t. do ok. 1,75 m p.p.t.. W przypadku wystapienia koniecznoci

wykonania odwodnienia wykopów, zastosowane zostanie odwodnienie z wykorzystaniem
iglofiltrow. Ewentualne obnizenie poziomu wód gruntowych spowodowane odwadnianiem
wykopów bçdzie mialo charakter przejciowy. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopOw
odprowadzane bçdq, do rowów melioracyjnych.
Inwestycja realizowana bçdzie w pasie drogowym drog gminnych, a w szczegolnych
przypadkach na terenie dzialek prywatnych o charakterze budowlanym i rolnym. Poniewaz
projektowane obiekty sq budowlami podziemnymi teren zajçty pod inwestycjç, P0
zakoñczeniu prac realizacyjnych, bçdzie mógl byó wykorzystanyjak dotychczas.
Teren planowanej inwestycji objçty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Leoncin, Wincentówek, gminy Leoncin, uchwalonym uchwalq, Rady
Gminy Leoncin Nr XVIII/26/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr
182, poz. 4750) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Teofile,
gmina Leoncin, uchwalonym uchwah Rady Gminy Leoncin Nr XXXVII/20/06 z dnia 28
czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r., Nr 175, poz. 6893), a takze miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dia miejscowoci Michalów, gmina Leoncin,
uchwalonym uchwahl Rady Gminy Leoncin Nr XLII/199/12, z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 10211). Zgodnie z zapisami ww. miejscowych planOw
zagospodarowania przestrzennego dzialki, na których realizowane bçdzie planowane
przedsiçwziçcie przeznaczone sa pod drogi, zabudowç mieszkaniowq, uslugow4 oraz tereny
role.
Zgodnie z zapisami cytowanej uchwaly przeznaczenie terenu pod okre1one funkcje,
oznacza, e na obszarze tym dopuszcza siq r6wnie2 lokalizacjç obiektOw i urzadzeñ
towarzyszcych, niezbdnych do prawidlowego funkcjonowania istniejqçych
i projektowanych sposobów zagospodarowania. Majftc powysze na uwadze planowana
inwestycja w zakresie zakladanej funkcji jest zgodna z zapisami miejscowych planOw
zagospodarowania przestrzennego.
W trakcie realizacji planowanego przedsiçwziçcia wysti emisja halasu oraz substancji
pylowych i gazowych do powietrza. Stan zwiçkszonej emisji spalin i pylów emitowanych
przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i §rodk6w transportu, a tak2e emisja sypkich
materialów pylistych bçdzie stanem przejciowym, ktOry ustanie p0 zakoñczeniu prac
budowlanych. Emisja halasu wystçpowaá bçdzie jedynie w zwiqzku z pracq maszyn
budowlanych oraz §rodk6w transportu i bçdzie miala charakter krOtkotrwaly.
Roboty ziemne bçdq, prowadzone glOwnie w wykopach otwartych, umocnionych.
W przypadku koniecznoci przejcia poprzecznego pod rowami i drogami, prace bçda
prowadzone metodft bezwykopowi. (przeciskiem lub przewiertem). Zastosowane zostanq
wtedy komory montazowe, umocnione szczelnymi 9ciankami (w rurze oslonowej).
Prace budowlane prowadzone bcda w porze dziennej od godz. 7.00 do 18.00 . Realizacja
prac odbywaé sic bçdzie z zastosowaniem tradycyjnych technologii, przy uyciu powszechnie
stosowanego sprzctu budowlanego, sprawnych technicznie rodków transportu i urzdzeñ
z atestami. Przewidywane i1oci wody, energii i innych materialów bqdq typowe dia budowy
podobnych inwestycji.
Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji bqd4 segregowane i skiadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oraz odbierane regularnie
przez podmioty posiadajce stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
Prowadzone roboty budowlane wp1yn4 okresowo na naruszenie szaty ro1innej w
bezporednim ssiedztwie prac. Bcdzie to wski pas ok.1,0 m po obu stronach
projektowanego kanalu. Wplyw ten bçdzie mial charakter krótkofalowy i ustanie po
zakoñczeniu inwestycji. W pasie wykonywania robot teren zostanie doprowadzony do stanu
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istniejftcego, a w miejscach naruszenia terenów zielonych zostanie zasiana trawa.
Eksploatacj a inwestycji nie bçdzie 2r6dlem zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego czy
tez ponadnormatywnych emisj i halasu. Jak wynika z dokumentacj i na etapie eksploatacj i
jedynym 2r6dlem. halasu bqd4 pompy w pompowniach cieków. Z uwagi na fakt,
ze zastosowano pompy zatapialne, halas wywolany praca pomp nie bçdzie slyszalny poza
terenem przeznaczonym pod potrzeby obsiugi pompowni cieków. Poziom halasu
generowanego przez pracç pomp (przy ich mocy do 5 kW) nie powinien przekraczaé 40 dB.
Eksploatacja inwestycji bçdzie zwizana z powstawaniem takich odpadów jak: odpady ze
studzienek kanalizacyjnych (zgromadzone osady) - do 5 m2 na rok, odpady komunalne
- do 1 m2 na rok. Odpady bqd4 wywoone na skiadowisko odpadów.
Z uwagi na przyjçtft technologiq odbioru i transportu §ciek6w oraz zastosowane
szczegolowe rozwizania techniczne zostanie zapewnione sprawne i zgodne z przepisami
dzialanie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowanq bdzie poza granicami
obszarOw pod1egajcych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). najb1iszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 to Puszcza Kampinoska PLC 140001, ktorego granice ssiadujq,
z obrçbem ewidencyjnym 0028 Teofile.
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszaru Puszcza Kampinoska
PLC140001 do podstawowych zagroeñ obszaru mozna zaliczy5 :"urbanizacjç zwiftzanft
z sqsiedztwem duzej aglomeracj i miej skiej, zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej,
w tym uytkowania lftk (co powoduje bardzo szybkq, sukcesjç ro1innoci na terenach
otwartych, prowadzcft do zaniku wielu zbiorowisk nie1enych i co za tym idzie do ubozenia
fauny), trwajftcy od kilkudziesiçciu lat spadek poziomu wOd gruntowych, penetracja terenu
przez ludzi (zbiór grzybOw, niszczenie gniazd ptaków drapienych), zamiecanie terenu".
Realizacja przedmiotowego przedsiçwziçcia zarówno w sposób bezporedni, jak rOwniez
poredni nie bçdzie skutkowala wystqpieniem negatywnych oddzialywañ wskazanych
w SDF-ie jako podstawowe zagroenie dia prawidlowego funkcjonowania gatunków oraz
siedlisk bçdcych przedmiotami ochrony ww. Obszaru Natura 2000.
Negatywne oddzialywania zwiazane z realizacj a i funkcj onowaniem inwestycji nie wp1yna
znaczco negatywnie na siedliska i gatunki chronione w ramach przedmiotowego obszaru
natura 2000.
W zwizku z tym, planowana inwestycja nie bçdzie znaczco negatywnie oddzialywaó na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC 140001, w tym na jego
integra1noá, jak r6wnie2 na spójnoé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
W ramach rozwizañ chroniftcych §rodowisko przewidziano do zastosowania nowoczesne
urzdzenia i odpowiednie materialy, co zabezpieczy przed eksfi1tracja §ciek6w do gruntu,
a zatem przed zanieczyszczeniem §rodowiska wodno-gruntowego. Z racji warunków
gruntowo - wodnych moe wystapiá koniecznoé okresowego obnienia zwierciadla wód
gruntowych. Przy pompowaniu wody z wykopów powstanie niewielki lej depresyjny na okres
budowy, który nie bçdzie szkodliwie oddzialywal na tereny ssiednie. Przewidywany zasiçg
leja depresji nie przekroczy kilku metrów.
Przy za1oeniu wymaganej szcze1noci sieci obiektOw oddzialywanie na jakoé wód
podziemnych nie wystqpi.
Majftc na uwadze powysze, a take oceniajc skalç i rodzaj moIiwego oddzialywania
stwierdzono, iz z uwagi na rodzaj przedsiçwziçcia, zakres planowanych prac oraz fakt, e:
inwestycja realizowana bçdzie glównie w pasach drog i ich poboczy; wycinka drzew
koIidujcych z inwestycja (w przypadku wystqpienia takiej koniecznoci) prowadzona bçdzie
poza okresem lçgowym, tj. w terminie od padziernika do lutego; znajdujqça sic w pob1iu
planowanych robot ro1inno6 wysoka, nie przewidziana jest do wycinki i zostanie
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi; teren budowy pompowni i wykopów
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liniowych zostanie zabezpieczony plotkami ochronnymi, przed zasypaniem wykopów bçda
one kontrolowane pod katem obecnoci w nich zwierzqt, zwlaszcza plazOw, a stwierdzone
w wykopach zwierzçta bçdq, odlawiane - przedsiçwziçcie nie powinno oddzialywaé na
rodowisko przyrodnicze, w tym na ww. elementy §rodowiska przyrodniczego oraz na
obszary Natura 2000.
Inwestycja z uwagi na lokalny charakter, nie bçdzie powodowad transgranicznego
oddzialywania.
Wit Gminy Leoncin
Leoncin, dnia lipca 2016 r.
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