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Rzekuń dnia 17.04.2008r.
Nr 7644/1/2008

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na  podstawie  art.104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r  –  kodeks  postępowania  administracyjnego 

(Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46 a ust.7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust. 1 i art.56 ust.1, 2, 3, 7 i 8 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 Nr 25 poz 150) po rozpatrzeniu wniosku 

Agrana Fruit Polska Sp z o.o., 07 - 410 Ostrołęka ul. Ławska 2 i po dokonaniu analizy warunków wynikających z 

przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego 

o r z e k a m:

ustalić  środowiskowe  uwarunkowania  dla  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  polegającego  na  budowie  oczyszczalni 

ścieków dla Agrana Fruit Polska Sp z o. o., o przepustowości 600 m³/d, usytuowanej na nieruchomości o numerze 

ewidencyjnym 286 położonej w  miejscowości  Ławy.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę oczyszczalni ścieków ogólnozakładowych o przepustowości 

600 m3/d i 1 200 kgChZT/d (480–600 kgBZT5/d), co odpowiada w przybliżeniu ładunkowi zanieczyszczeń 

pochodzącego od około 10 000 mieszkańców równoważnych. Planowana oczyszczalnia usytuowana zostanie, 

w  obecnie  niezagospodarowanej  północnej  części  zakładu  Agrana  Fruit  Polska,  na  działce  nr  286. 

Teren ten od północy i zachodu sąsiaduje z infrastrukturą przemysłową, natomiast od południa i wschodu z 

obszarami niezagospodarowanymi. 

W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Rzekuń  zatwierdzonym  Uchwałą 

Nr  IV/19/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia  29 grudnia  2006 r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Mazowieckiego  z  2007r. 

Nr 57, poz. 1287) teren przeznaczony pod inwestycję oznaczony jest symbolem planu 10PBS. Symbol planu 

PBS charakteryzuje  podstawowe  przeznaczenie  terenu,  które  jest  zgodne  z  zamierzeniem inwestycyjnym: 

tereny zakładów produkcyjnych, tereny działalności usługowej, tereny działalności rzemieślniczej, tereny baz, 

składów i magazynów, tereny handlu, hurtowni i gastronomii z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

Uzupełniające przeznaczenie terenu dotyczy zabudowy mieszkalnej związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.

2. Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów  naturalnych  i  zabytków  oraz 

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie występuje obszar NATURA 2000. 

Nie znajdują  się  również  inne  obiekty o  wysokich  walorach  krajobrazowych,  na  których  przedsięwzięcie 

mogłoby  oddziaływać.  Projektowana  oczyszczalni  ścieków  w  czasie  jej  budowy  nie  spowoduje 

zanieczyszczenia wód gruntowych. W czasie eksploatacji oczyszczalnia nie będzie stanowić zagrożenia dla 

gleby i wód  gruntowych, pod warunkiem szczelnego wykonania urządzeń technologicznych ich  użytkowania 
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zgodnego z instrukcją eksploatacji.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Projekt  przedsięwzięcia  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 Nr 25 poz 150), ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2006r  Nr  156,  poz.  1118  z  późn.  zm.)  i  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) i ustaleniami zawartymi w charakterystyce 

przedsięwzięcia.  Ponadto  powstajace  w  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  odpady  należy  segregować  i 

sukcesywnie wywozić z placu budowy. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych należy uporządkować 

teren budowy i dokonać nasadzenia zieleni izolacyjnej w otoczeniu obiektów oczyszczalni.

Należy również dokonać;

- hermetyzacji obiektów i urządzeń beztlenowej części oczyszczalni ścieków tj. zbiornika awaryjnego,

  zbiornika buforowego, reaktora Biopaq IC wraz ze zbiornikiem recyrkulacyjnym, 

- zastosować systemy wentylacyjne zaopatrzone w filtry biologiczne dla eliminacji substancji złowonnych,

- w trakcie robót używac maszyn i urządzeń nie stwarzających zagrożenia dla środowiska w postaci

  ponadnormatywnego zanieczyszczenia ziemi i powietrza oraz nadmiernego hałasu,

- należy zapewnić oczyszczanie ścieków do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska

  z dnia 14 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przed wprowadzeniem ścieków do wód lub

  do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137

  poz.  984 z 2006r).

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć 

zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.  

Charakter inwestycji – budowa oczyszczalni oraz jej rozmiar nie kwalifikują jej do zaliczenia do zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla 

których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie dotyczy.

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

W  dniu   27.03.2008r.  firma  Agrana  Fruit  Polska  Sp  z  o.o.,  07  -  410  Ostrołęka  ul.  Ławska  2, 

złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na 

budowie   oczyszczalni ścieków w miejscowości Ławy na działce nr – 286. Wójt Gminy Rzekuń zwrócił się do Starosty 

Ostrołęckiego  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Ostrołęce  z  wnioskiem z  dnia  28.03.2008r. 

w  sprawie  uzyskania  opinii,  co  do  konieczności  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko. 

Starosta  Ostrołęcki  postanowieniem z  dnia  08.04.2008r.  Nr  RŚ.  7633/15/08 uznał  iż  przedsięwzięcie  nie  wymaga 
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sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko.  Opinią  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 

Ostrołęce z dnia 08.04.2008r. Nr ZNS.7170/46/2008 uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest konieczne 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na podstawie uzyskanych opinii  Wójt Gminy Rzekuń wydał 

postanowienie nr 7644/1/2008 z dnia 14.04.2008r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W toku dalszego postępowania  Wójt 

Gminy Rzekuń zwrócił się z wnioskami z dnia 15.04 2008r. do Starosty Ostrołęckiego i Państwowego Powiatowego 

Inspektora  Sanitarnego  w  Ostrołęce  w  sprawie  uzgodnienia  środowiskowych  uwarunkowań  wynikających 

z  przedłożonej  charakterystyki  planowanego  przedsięwzięcia.  Postanowieniem  Starosty  Ostrołęckiego 

Nr  ROŚ. 7633/15/08 z  dnia  16.04.2008r. i  postanowieniem Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 

Ostrołęce  Nr  ZNS.712/26/2008  z  dnia  16.04.2008r.  przedmiotowa  charakterystyka  przedsięwzięcia  została 

zaopiniowana pozytywnie przez obydwa te organy. 

Zgodnie z postanowieniami decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wszystkie zalecenia 

wskazane przez wymienione organy.  Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko i zdrowie 

ludzi,  nie  leży także na obszarach  ochrony „NATURA 2000” i  terenach  podlegających  ochronie.  Postępowanie  w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko było prowadzone z udziałem społeczeństwa.  W trakcie prowadzonego 

postępowania nie złożono uwag ani wniosków. W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e 

1. Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wiąże  organ  wydający  decyzję,  o  której  mowa w art.  46 ust.  4 

pkt. 2 - 9 ustawy – art. 56 ust. 9.

2. Do zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji  o 

środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56 a.

3. Decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku  o  wydanie  decyzji,  o  której  mowa 

w art. 46 ust.4 (wniosek winien być złożony nie poźniej niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna –  art. 46  ust. 4b). 

4. Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia 

mogącego znacznie oddziaływać  na środowisko przebiega  etapowo oraz nie  zmieniły się  warunki  określone  w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust 4c.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Ostrołęce  w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za moim pośrednictwem.

Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 Otrzymują:

1. Agrana Fruit Polska Sp z o.o.
07-410 Ostrołęka ul. Ławska 2

2. Kacprzyk Arkadiusz, 07-410 Ostrołęka Goworki 17
3. Kacprzyk Barbara, 07-410 Ostrołęka Goworki 17
4. Bluszko Ewa, 07-200 Wyszków ul. Lenartowicza 6
5. Cegielska Jadwiga,  Warszawa – Rembertów ul. Naftalego Botwina 43
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6. Eisenbart Maria 03-486 Warszawa ul. Darwina 4/5
7. Lewandowska Anna Izabela, 02-368 Warszawa ul. Opaczewska 15/42
8. Piątkowska Maria Krystyna, 07-200 Wyszków ul. Słoneczna 13 A
9. Zalewska Danuta Teresa, 07-4100 Ostrołęka ul. Bliska 6
10. Zalewski Stanisław, 07-410 Ostrołęka ul. Bliska 6
11. Wnuk Mirosław Leszek, 07-410 Ostrołęka ul. Psarskiego 22/184
12. Best Office Sp j. J. Jakubiak, A, Dąbrowski, B. Jakubiak 

07 - 410 Ostrołęka  ul. Kopernika 6
13. Pliszka Leszek, 07-400 Ostrołęka ul. Lawendowa 1
14. Pliszka Iwona, 07-400 Ostrołęka ul. Lawendowa 1
15. Rosenbuam Włodzimierz, 07-400 Ostrołęka ul. Lawendowa 1
16. Rosenbuam Anna, 07-400 Ostrołęka ul. Lawendowa 1
17. Krajewska Barbara Zofia, 07-400 Ostrołęka ul. Żeromskiego 42
18. Krajewska Leszek 07-400, Ostrołęka ul. Żeromskiego 42 
19. A/a

              W dniu 17.04.2008r. decyzja została podana 
              do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie 
              jej w BIP Urzędu Gminy w Rzekuniu. 


