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Rzekuń dnia 18.01.2008r.
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.46a 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. Nr 129, poz.902) po rozpatrzeniu wniosku 

Okręgowego Inspektora Śłużby Więziennej w Białmystoku 15 - 727 Białystok ul. Hetmańska 89 – użytkownik Areszt 

Śledczy w Ostrołęce 07 - 410 Ostrołęka ul. Traugutta 19 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 przebudowie z rozbudowąe 

istniejącej  oczyszczalni  ścieków do przepustowości 400 m³/d w technologii  SBR, usytuowanej na nieruchomości  o 

numerze ewidencyjnym 220/3 położonej w  miejscowości  Przytuły Stare.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia  jest  oczyszczalnia  ścieków przy Zakładzie  Karnym w Przytułach  Starych  o 

przepustowości  400 m³/d.  Przebudowa z rozbudowa polega  na zwiększeniu przepustowości  oczyszczania 

ścieków.  Przewiduje  się  budowę  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków  typu  SBR,  budynku 

wielofunkcyjnego,  przepompowni  pośredniej,  węzła  osadowego  oraz  wykonanie  dodatkowych  przewodów 

międzyobiektowych.  Oczyszczalnia  usytuowana  będzie  na  działce  nr  220/3.  Lokalizacja  przedsięwzięcia 

znajduje  się  w  sąsiedztwie  istniejącej  oczyszczalni  ścieków;  dane  dotyczące  działki  (nr  obręb,  arkusz, 

powierzchnia m², właściciel: imię i nazwisko, adres): działka nr 220/3, obręb gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, 

woj.  mazowieckie  powierzchnia:  74  294  m²,  właściciel:  trwały  zarząd  Aresztu  Śledczego  w  Ostrołęce 

07 - 410 Ostrołęka .ul.Traugutta 119

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 rozbudowa i modernizacja 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 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 27.04.2001r 
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Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz .902), ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2005r Nr 113, poz. 954 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  Raportu  oddziaływania  na  środowisko  ze  szczególnym 

uwzględnieniem pkt. 2 tego raportu. 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.    

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

zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.  

Charakter inwestycji – rozbudowa 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   12.10.2007r.  Okręgowy  Inspektor  Służby  Więziennej  w  Białmystoku,  15  -  727  Białystok 

ul. Hetmańska 89 – użytkownik Areszt Śledczy w Ostrołęce, 07 - 410 Ostrołęka ul. Traugutta 19, złożył wniosek w 

sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającej  na  rozbudowie  i 

przebudowie  oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytuły Stare na działce nr – 220/3.  Wójt Gminy Rzekuń zwrócił 

się do Starosty Ostrołęckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce z wnioskiem z dnia 

25.10.2007r.  w sprawie uzyskania opinii,  co do konieczności  opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Starosta Ostrołęcki  postanowieniem z dnia 08.11.2007r. Nr RŚ. 7633/81/07 i uznał iż przedsięwzięcie nie wymaga 

sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko.  Opinią  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 

Ostrołęce z dnia 26.11.2007r. Nr ZNS.7170/156/2007 uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest konieczne 

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

postanowienie nr 7644/12/2007 z dnia 07.12.2007r. o 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  20.12  2007r.  do  Starosty  Ostrołęckiego  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 

Sanitarnego  w  Ostrołęce  w  sprawie  uzgodnienia  środowiskowych  uwarunkowań  wynikających  z  przedłożonego 

raportu.  Postanowieniem  Starosty  Ostrołęckiego  Nr  ROŚ.  7633/81/07  z  dnia  28.12.2007r.  i  postanowieniem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce Nr ZNS.712/1/2008 z dnia 09.01.2008r. przedmiotowy 

raport został zaopiniowany 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 
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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. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białmystoku 

15 - 727 Białystok 
ul. Hetmańska 89 

2. Areszt Śledczy w Ostrołęce  
07 - 410 Ostrołęka 
ul. Traugutta 19

3. A/a

              W dniu 22.01.2008r. decyzja została podana 
              do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie 
              jej w BIP Urzędu Gminy w Rzekuniu. 


