WOJT GM1NY LEOtCII
ifi. Partyzant6w3, 05.155 Leoncin

GO .6220.3.2015

Leoncin, dnia 15 grudnia 2015 r.
Decyzja Nr 457/2015

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postçpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zwizku z art.59 ust.1 oraz art.7lust.2 pkt.1 i
2 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o grodowisku, udziale
spoleczeñstwa w ochronie grodowiska oraz ocenach oddzialywania na grodowisko (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pón. zm.) a takze Rozporzqdzeniem Rady MinistrOw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiçwzicé mogacych znaczco oddzialywao na
rodowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397ze zm.)
postanawiam
umorzyé wszczçte na wniosek Gminy Leoncin postçpowanie w sprawie przeprowadzenia
oceny oddzialywania na grodowisko planowanego przedsiçwziçcia pn. ,,BUDOWIE SIECI
WODOCI4GOWEJ z mr PCV-U110/4,2 SDR (PN 10) - 16632,00 mb" w miejscowociach:
Nowiny, Nowy Secymin, Oniki, Secymin Poiski, Secyminek, Wilków Poiski, Wilków nad Wislq
w gminie Leoncin, (powiat nowodworski)."
Uzasadnienie
W dniu 10 listopada 2015 r. na wniosek Wójta Gminy Leoncin, dzialajftcego w
imieniu Gminy Leoncin wszczçto postçpowanie w sprawie przeprowadzenia oceny
oddzialywania na grodowisko dia przedsiçwziçcia pn. ,,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ z rur PCV-U110/4,2 SDR (PN 10) - 16632,00 mb" w
miejscowociach: Nowiny, Nowy Secymin, Oniki, Secymin Poiski, Secyminek, Wilków
Poiski, WilkOw nad Wisift w gminie Leoncin, (powiat nowodworski)."
Przedmiotowe przedsiçwziçcie ma bye realizowane na dzialkach:
Nowiny - obrçb nr 0016- p0 dzialkach 3/22,3/29,22/4,23/2,48,57/7,57/9,61/2,63/3,64,65/4.
Nowy Secymin - obrçb nr 017— p0 dzialkach:
126/1,127/1,128/1,129/1,130/1,131/1,132/1,133/1,134/1,135/1,136/1,137/5,137/8,137/1 1,
137/12, 137/13,137/17,137/22,137/23,137/25,137/26,137127,148/3,148/4,149/6,15111,15212,
153/1,154/2,15513,15516,15812,159/1,161,162/2,164/2,16416,164110,16811,168/2,168/3,16911,
169/2,170,171,172/2,172/3,172/7,173/1,173/2,174,176,175,178,179,181/2,182/2,183/1,183/2,
184/l,184/2,185/1,186/1,18811189,191,192,193,194,195,19612,196/3,19614,197,198,223/1,
224/2,224/4,225/2,226/1,227,233,235/1,238,240/1,241 / 1,243/1,244/3,249/1,249/2,252,149/7,
166,167,93/1,119/1,123/1.
Oniki - obrçb nr 19 - p0 dzialkach:
76,80/3,80/5,80/7,80/10,80/16,80/18,91!3,91/4,92/7,93/3,94/3,95/9,95/1 1,97/1,98/5,99/2,
100/2,101/3,101/4,102/2,103/2,104/2,105/2,106/2,107/2,108/3,108/4,109/2,1 10/2,111/1,113/4
,1 13/5,114/4,114/6,115/2,116/2,117/4,118/6,1 19/4,120/5,121/2,121/3,121/4,123/3,123/5,
123/8,124/4,125,126,130/6.
Secymin Poiski - obrçb nr 21 - p0 dzialkach:
16,17,18,19,20,21,32,34,35,36,39/2,39/5,40/1,40/2,41,43,46,47/2,58,59/3,60/1,61/1,62,63,64,
65,66,67,69,70,71/1,72,73,74/5,74/6,7417,74/9,80/3,81/2,81/4,81/6,82,8311,83/2,8311 1,83/12,
83/13,83/14,83/21,83/24,83/27,84,85/1 ,8512,85/4,86,87,88,89,90,9 1,92,93/1,94,95,96/1,96/2,
97/2,100,104,105,106,107/1,107/10,111/1,111/7,112,113,114,1 15/1,115/2,116/1,116/2,117/1,
117/2,118/1,118/2,119/1,119/2,1 19/3,120/1,120/2,121/16,122,123,126/10,127,128,129/2,129/
5,129/6,130,131,132,171,160.107/10.

Secyminek - obrçb nr 22 - p0 dzialkach
32/2,33/2,34,35/4,35/5,36/3,44/2,6616,66/7,67/2,68/2,69/2,70/2,71/2,72/2,73/2,74/2,7512,76/2,
77/3,77/6,77/7,78/3,78/5,78/6,79/2,79/5,79/9,79/14,79/19,80/2,8 1/2,82/2,83/2,84/2,85/4,86/2,
87/4,88/2,89/2,90,91/2,92/2,93/3,94/3,95/2,9613,97/2,98!2,9912,l00/2,l0l/2,102/2,103/2,104/
2,105/2,106/2,107/2,108/2,1 15/1,117/1,119/1,121/2,122/2,125/2,123,
28/1,28/2,28/3,28/4,28/5,115/1,114/1.
Wilków Poiski - obrçb nr 29 - p0 dzialkach 167,412.
Wilków n/Wislq - obrçb nr 30 - p0 dzialkach
72/1,74/1,75/1,78/2,79/1,80/1,81/2,81/3,82/1,83/2,212.
Zgodnie z art. 59 ust.1 oraz art.7lust.2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostçpnianiu informacji o grodowisku, udziale spoleczeñstwa w ochronie grodowiska
oraz ocenach oddzialywania na grodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pón. zm.)
przeprowadzenie oceny oddzialywania na grodowisko, jak i uzyskanie decyzji
o grodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dia planowanych przedsiçwzicé
mogftcych zawsze znaczco oddzialywaé na rodowisko. Z przepisów tych wynika, i
przeprowadzenie postçpowania w sprawie oceny oddzialywania na grodowisko dotyczy
ci1e oznaczonych przedsiçwziçé. Kwalifikowanie danego przedsiçwziçcia do
poszczegolnych kategorii odbywa sic na podstawie rozporzdzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiçwziçé mogcych znaczqco oddzialywaé na
rodowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
W toku prowadzonego postçpowania zgodnie z wymagan4 procedurft dia tego typu
przedsiçwzié, zwrócono sic pismami z dnia 13 listopada 2015 r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie i do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Mazowieckim o wyraenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiqzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na grodowisko i okre1enia jego zakresu dia planowanego przedsiçwziçcia. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwal w dniu 18 listopada 2015 r. do uzupelnienia
z1oonych dokumentów o wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia dzialek
ewidencyjnych nr 167 i nr 412 ze wsi Wilków Poiski w gminie Leoncin. Przekazanie danych
danych odbylo sic w dniu 19 listopada 2015 r. wraz z pismem skierowanym do tej jednostki.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak:
WOOS4I.4240.1551.2015.OLN z dnia 23 listopada 2015 r. (data wplywu do Urzcdu 25 listopada
2015 r.) stwierdzil , ze z przedloonej karty informacyjnej przedsicwziçcia wynika, 2e rodzaj,
parametry techniczne oraz zasicg potencjalnego oddzialywania na grodowisko przedmiotowego
przedsiçwziçcia nie kwalifikujq, go do grupy przedsicwzicC wymienionych w § 2, ani w § 3 ust.1
pkt.68 rozporzdzenia Rady Ministrów. Planowane przedsicwziccie ziokalizowane bçdzie - jak
wskazal - czçciowo na terenie obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisly PLH 140029 oraz
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego I polegaé bçdzie na budowie sieci wodociqgowej
o lqçznej d1ugoci ok. 16632 m, niestanowicej zgodnie z przedlotonq kartq informacyjn
przedsiçwziçcia rurociów magistralnych. Zgodnie z przed1oon4 dokumentacjq planowana sieó
wodociqgowa stanowi rurociagi rozdzielcze. W zwiazku z powyszym planowana inwestycja nie
kwalifikuje sic do § 3 ust.1 pkt.68 rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiwzicá mogqçych znaczqço oddzialywaé na §rodowisko (Dz.U.Nr 213,
poz. 1397ze zm.).tj." rurociqgi wodociqgowe magistralne do przesylania wody oraz
przewody wodociagowe magistralne doprowadzajce wodc od stacji uzdatniania do
przewodów wodociqgowych rozdzielczych, z wylftczeniem ich przebudowy metod
bezwykopowa,.".
Majftc powysze na uwadze, RDOS odmówil wydania opinii w sprawie koniecznoci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko dia w/w przedsiçwziccia ze wzg1du na brak
podstaw prawnych. Z kolei Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim równie
wyrazil opinic o mo1iwoci odstqpienia od koniecznoci przeprowadzenia oceny oddzialywania
dia ww. przedsicwziccia na grodowisko. W uzasadnieniu wydanej opinii Powiatowy Inspektor
Sanitarny wskazuje, 2e do planowanej sieci wodociagowej przylapzonych zostanie 172 gospodarstw
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domowych. Na sieci projektuje sic hydranty p/poarowe nadziemne grednicy 0 80 z zasuw
odcinajqça. Obecnie, jak wskazal - na terenie objtym opracowaniem brak jest infrastruktury
podziemnej, a woda do celów bytowych pobierana jest z lokalnych ujcd wody. Obniajqçy sic poziom
wody w istniejftcych studniach znacznie utrudnia ycie mieszkañcom. Ponad to woda ta czçsto nie
nadaje sic do picia. Zachodzi wiçc potrzeba budowy sieci wodociqgowej. U6421iwoC inwestycji
odczuwalna bçdzie tylko w okresie budowy natomiast prace prowadzone bçd4, w porze dziennej i przy
uyciu sprawnego sprzctu. Inwestycja ta - wg opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nie
przyczyni sic do degradacji zasobów przyrodniczych.
Po analizie przed1oonych opinii, zwaajc na charakter planowanego przedsiwziçcia oraz
z uwagi na fakt, 2e planowana inwestycja nie kwalifikuje sic jako przedsiçwziçcie 'wymienione
w przytoczonym wczeniej rozporzftdzeniu - nalezalo stwierdzié , e postcpowanie w sprawie stalo sic
bezprzedmiotowe. Konsekwencj, ustalenia w toku postcpowania ww. oko1icznoci jest wydanie
decyzji o umorzeniu postcpowania.
POUCZENIE
Od decyzji shiy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za moim porednictwem w terminie 14 dni od daty
dorçczenia niniejszej decyzji.
Wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Otrzymuj e:

WOJTJ4MINY
1 .Wnioskodawca,
2. ala.

Otrzymuie do wiadomoci:
1. Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. ChemikOw nr 2,
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Warszawie,
ul. Henryka Sienkiewicza nr 3,
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