
Serock, dnia 20 grudnia 2019 r. 

D E C Y Z J A  Nr  9 6  1 2 0 1 9  
o $ r o d o w i s k o w y c h  u w a r u n k o w a n i a c h  

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks posfgpowania adminisrac)jnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096)- dalej many Kpa, w zwiqku art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1) 

lit b), art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 i art. 66 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udosfgpnianiu informacji 

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spcfeczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia/ywania na 

Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pbzn. zm.)- dalej manq us- ooS, a taMe z 3 3 ust. 1 pkt 79 

rozpouqdzenia Rady Ministbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie prredsiigwziqd mogqcych znaczqco 

oddzialywaC na Srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z p6tn. zm.) - sieci kanalizacyine o cakowifej dlugdci 

pnedsi~wzigcia nie mniejszej nit 1 km, z wy/qczeniem ich pnebudowy met* bezwykopowq, sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszane kolejowym oraz pny@zy do budynkbw oraz z § 4 

Rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie pnedsiqwzi@ mogqych znacqw oddzialywat na Srodowisko 

z dnia 10 wrzeknia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1639) 

- po rozpatrzeniu wniosku Miejskiio Ptzedsigbiorstwa Wodociagbw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z dnia 

04 lutego 2019 mku (uzupelnionego w dniu 01 marca 2019 roku) dzialajqego pnez pdnomocnika Paniq E y  

Jadwak o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla pnedsiqwzi@ia pn. Budowa dw6ch 

paewod6w tlocznych DN SOOmm z paepompownl Sciek6w PI do komory rozprenej w rejonie 

ul. Fortecznej prrebiegajqcych pnez miejscowoSci Skubianka, Jachranka, lzbica I hbe ,  gmina Serock na 

dzialkach: 30511, 322 obr. 20 Skubianka, 357 i 180 obr. 10 Jachranka, 75 i 1 obr. 9 lzbica oraz 304, 16416 i 16316 

obr. 4 Dqbe, 

- po zasiegniwiu opinii Pahstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Legionowie, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Pahstwowego Gospodarstwa Wcdnego Wody Polskie 

I ,  stwierdzam brak potrreby prreprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko 

II. okreklarn istotne warunki dotyczqce korrystania r e  Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacjl 

pnedsiqmiqcia r e  szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznoici ochrony cennych wartoSci 

pnyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkow oraz ogranlczenia uclqiliwoSci dla teren6w 

sqsiednich: 

1) W sqsiedztwie terenbw podlegajqcych ochronie akustycznej, prowadzit prace wylqznie w pone 

dziennej; 

2) Zaplecze budowy zlokalizowac w jak najwiekszej odlegloSci od zabudowy chmnionej akustycznie oraz 

zabezpieczyb przed dostgpem osbb postronnych; 



3) Wszelkie dziatania zwiqzane z realizacjq inwestycji pmwadzik z uwzglMnieniem przepbjw z zakresu 

ochmny gatunkowej; 

4) Pned ptzystqpieniem do prac dokonaC ogl@zin terenu pod kqtem wystgpowania gatunkow chmnionych, 

a takte analizy przepis6w z zakresu ochmny gatunkowej; 

5) Drzewa i krzewy znajdujqce sig w zasiegu pmwadzonych prac i nieprzeznaczone do wycinki 

zabezpieczyc zgodnie ze sztukq ogrcdnicza, w szczegblnoSci wszelkie prace w ich sqsiedztwie, w tym 

w zasimu ich komn wykonywat r p n i e  lub metodami bezwykopowymi; 

6) Teren zaplecza budowy oraz bazy materialowej i paliwowej (w szczegblnoici miejsca postoju 

i konsemacji maszyn budowlanych oraz Srcdk6w transportu) zabezpieczyt przed przedostawaniem sig 

zanieczyszczen (np. substancji mpopochodnych) do gruntu i w6d poprzez uszczelnienie podlota (np. za 

pomcq plyt betonowych, gruntbw slabo przepuszczalnych lub geomembran); 

7) wykopy na terenie budowy sieci kanalizacji sanitamej, zabezpieczyt przed motliwoSciq wpadania do nich 

zwieaqt (wygmdzenia, przykrycia) i regularnie kontrolowac do czasu ich zasypania; 

8) W miaw motliwoSci wypmfilowak kqt nachylenia jednej ze skarp wykopu (skarpy pdotonej dalej 

wzglfdem ul. Zegrryhskiej) w spos6b umoiliwiajqcy samodzielne wychodzenie uwigzionych zwieqt; 

9) podczas realizacji prac budowlanych stosowk sprawnie techniczny sprzgt oraz urzqdzenia budowlane; 

10) zapewnit odciwie motliwej migracji prcduktow ropopochodnych do wbd podziemnych poptzez 

postojowanie unqdzeh i Srodkbw transpoltu na utwardzonym podlotu; 

11) Teren inwestycji wyposatyt w odpowiedniq i log sorbentbw przeznaczonych do neutralizacji 

ewentualnych wyciekbw; 

12) zaplecze budowy, a w szczegblnoSci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazd6w, zabezpieczyt 

przed przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i w6d; 

13) wszelkie prace mriqzane z wymianq olejbw, naprawa, konsemacjq oraz tankowaniem, myciem maszyn, 

budowlanych wykonywat poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym 

i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczaniem substancjami ropopochodnyrni; 

14) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podj$ natychmiastowe dziatania w celu 

usuniwia awarii oraz usuniwia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazat podmiotom 

uprawnionym do jego rekultywacji; 

15) Materialy i surowce skladowai: w spos6b uniemotliwiajqcy przedostanie sie zanieczyszczeh do gruntu 

i w6d: 

16) roboty ziemne prowadzit w sposbb nie naruszajqcy stosunkbw gruntowo- wodnych, a w szczeg6lnoSci 

ograniczajqy ingerencje w warstwy wodonoine; 

17) prace ziemne pmwadziC bez koniecznoici prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku 

konieczno6ci odwodnienia wykop6w, prace odwodnieniowe prowadzit bez koniecznoki trwalego 

obnitania poziomu w6d gruntbw; 



18) Zdjetq wierzchniq warstwe ziemi (odklad) skladowat poza obszarami, na kt6rych znajdujq sit  cieki 

wodne, poza terenem zagmionym powodzia a takie poza obszarami kiemnku splywu wbd 

powienchniowych do uj& w M  podziemnych; 

19) Przy organizacji placu budowy, uwzgiednic dopmwadzenie na teren budowy wody do cel6w 

technologicznych i sanitarnych oraz zapewnic odpowiednie warunki sanitarne pracownikom; 

20) Na etapie prowadzonych prac scieki bylowe gmmadzik w szczelnych zbiornikach bezodplywowych, 

a zbiomiki systematycznie oprbiniai: (nie dopuszczac do ich przepdnienia) pnez uprawnione podmioty; 

21) Teren inwestycji wyposaiyc w niezbednq ilosc szczelnych i niepnepuszczalnych pojemnikow, koszy 

i kontenerow do gmmadzenia odpadow; 

22) Odpady magazynowai: w sposob seiektywny, sukcesywnie pnekazywat do odbiom podmiotom 

posiadajqym stosowne zezwolenia w zakresie gospodamwania cdpadami; 

23) Na etapie ekspioatacji urzqdzenia oraz instalacje utnymywac w naleiylym stanie technicznym, 

pmwadzic regularnie pneglqdy i remonty sieci kanalizacyjnej, kontrolowac szczeinosc pdqczen instalacji 

poprzez reguiarne i terminowe poddawanie probom szczelnoici. 

Ill. Nie okreklam wymog6w w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemydowych, 

w odniesieniu do przedsigwzigc zaliczanych do zaklad6w stwarzajqcych zagroienie wystqpienia 

powainych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowlska 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako pnedsi$wziwie o zwiekszonym ryzyku iub 

duiym ryzyku wystqpienia powainej awarii. 

IV. Nle okreslam wymogow w zakresie ograniczania transgraniwnego oddzlalywania na Srodowisko 

w odnlesieniu do prredsiqwzig6, dla kt6rych przeprowadzono postgpowanie dotyczqce 

transgranicznego oddziatywania na srodowisko. 

Ze wzgiedu na lokalizacje i funkcjonowanie inwestycji, nie wystqpuje transgraniczne oddzialywanie 

przedsigwziecia na srodowisko. 

V. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatqcznik do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 

W dniu 04 lutego 2019 mku Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

dzialajqc pnez pdnomocnika Paniq Ewe Jadczak wystqpilo z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych 

uwamnkowaniach dla inwestycji polegajqcej na budowie d w k h  pnewodbw tbcznych DN 500mm 

z przepompowni Sciekow P I  do komory rozpyinej w rejonie ul. Fortecznej pnebiegajqych pnez miejscowosci 

Skubianka, Jachranka, lzbica i Dqbe gm. Serock na dzialkach: 30511, 322 obr. 20 Skubianka; 357, 180 obr. 10 

Jachranka; 75, 1 obr. 9 izbica; 304, 16416, 16316 obr. 4 Debe. Przedsigwzigcie jest konieczne ze wzgledu na 

obecny, niezadowalajqcy stan oraz w celu wyeliminowania nieszczelnosci i potencjainych niekontrolowanych 

wyciekow Sciekow do gmntu, przy ewentualnym wystqpieniu awarii istniejqcych pnewod6w. Prace wykonywane 



W q w  obqbie pasa drogowego ul. Zegnyriskiej, ktbra ptzebiega przez tereny zabudowane glbwnie zabudowa 

jednotcdzinna oraz uslugowo-turystyczna. Budowana sieC kanalizacyjna zostanie wykonana z rur z polietylenu 

o pdqzeniach zgnewalnych lub z rur polietylenowych z powlokqochronnd z rur ze stali nierdzewnej. 

Do wniosku zatqczono: 

- kart9 informacyjnq pnedsiewzipia, zawierajqq podstawowe informacje o planowanym ptzedsiewzipiu 

(3 egzemplane); 

- poSwiadczonq pnez w l a k i i  organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujqcej paewidywany teren, na ktorym 

W z i e  realizowane ptzedsiqwipie oraz obejmujqcy obszar, na ktbry b@zie oddzialywat pnedsipziqcie 

(3 egzemplarze); 

- wypisy z ewidencji gruntbw, cbejmujqce pnewidywany teren, na ktbrym W z i e  realizowane pnedsiewzipie 

oraz obejmujqce obszar, na ktbry bdzie oddzialywak przedsigwziqcie; 

- @wiadczony odpis petnomocnictwa udzielonego przez Miejskie Pnedsigbiorstwo Wodociaqbw 

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pani Ewie Jadczak - Kierownikowi Dzialu Przygotowania lnwestycji 

i Remontbw w Pionie Rorwoju w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociqgbw i Kanalizacji w m.st. Warszawie 

S.A. do wystepowania w imieniu spdki; 

- dowM uiszczenia opiaty skarbowej. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooS organem wlakiiwym do wydania decyzji o Srodowiskowych 

uwarunkowaniach jest wbjt, burmistn, prezydent miasta. 

W dniu 19 lutego 2019 r. Burrnistn Miasta i Gminy Serock wezwal do uzupetnienia wniosku w trybie 

art. 64 Kpa o wymagane zalqznikii wtakiwq l iczb egzemplany katiy informacyjnej pnedsiewzipia w formie 

pisemnej oraz na informaiycznych ndnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej. Zgodnie 

z art. 74 ust 2 ustawy ooS karlq informacyjnq przedsiewkyia przedklada sie w liczbie odpowiednio po jednym 

egzemplanu dla organu prowadzqcego postqpowanie oraz katdego organu opiniujqcego i uzgadniajqcego. 

Wniosek zostal uzupetniony w dniu 01.03.2019 r. 

Organ pismem z dnia 28 marca 2019 r. wezwal do uzupelnienia przedloionej dokumentacji w trybie art. 60 

Kpa w zakresie dotqzenia mapy, ktbrej skala W z i e  umotliwiala czytelnoSC pnedstawionych danych 

z zaznaczonym pnewidywanym terenem, na ktbrym bdzie realizowane przedsiewziecie oraz z zaznaczonym 

pnewidywanym obszarem, na ktbry W z i e  oddziaiywa6 pnedsiewzigcie-wraz z zapisem w formie elektronicznej. 

Wnioskodawca dokonal uzupelnienia w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania ptzestrzennego gminy Serock, sekcja B- ptzyj$ym 

Uchwalq Nr 107/X112015 Rady Miejskiej w Semcku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz, poz. 8557 

z dnia 28 paidziemika 2015 r.) oraz Uchwalq nr 472111112014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8596 z dnia 16 wrzeSnia 2014 r.) w sprawie m iepwego  planu zagospodarowania 

pnestizennego gminy Serock- sekcja C, powiat legionowski, woj. mazowieckie: 

1. Dzialki nr 16316 oraz 16416 obr. 4 D ~ b e  pdoione sq na terenie pneznaczonym pod tereny zabwlowy 

mieszkaniowej jednotcdzinnej; 

2. Dzialka nr 304 obr. 4 &be pdoiona jest na terenie przeznaczonym pod tereny dr6g publicznych. 



Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock przyjgtym Uchwala, 

Nr 433/XLV111/2014 Rady Miijskiej w Serocku z dnia 31.03.2014 r. (Dz. UR. Woj. Maz. poz. 5167 z dnia 

21.05.2014 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pnesttzennego gminy Serock- sekcja C, powiat 

legionowski, woj, mazowieckie: 

1. Dzialki nr 1 oraz 75 obr. 9 lzbica @tone sqna terenie przeznaczonym pod tereny d k g  publicznych; 

2. Dzidki nr 180 oraz 34211 obr. 10 Jachranka pdotone sq na terenie pneznaczonym pod tereny d k g  

publicznych; 

3. Dzialka nr 357 obr. 10 Jachranka pdotona jest czgSciowo na terenie pneznaczonym pod tereny 

zabudowy uslug turystyki, czgSciowo na terenie pneznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej Mub zabudowy uslug nieuciQliwych; 

4. Dzialki nr 30511 obr. 20 Skubianka pdotona jest na terenie przeznaczonym pod tereny infrastruktury 

technicznej kanalizacyjnej; 

5. Dzialka nr 322 obr. 20 Skubianka pdotona jest na terenie przeznaczonym pod tereny dr6g publicznych. 

Burmistlz Miasta i Gminy Serock pismem znak 0S~i~.6220.1.2019.~~ w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

zawiadomit strony o wszczgtym postgpowaniu. Z uwagi na l iczh stron postgpowania, tj, p o w e j  20, zostal 

zastosowany art.74 ust.3 ustawy ooS. Strony tocqcego sig postgpowania byly zawiadomione o wszczwiu 

postgpowania (i dalej, o kaidej czynnohi w sprawie) w formie publicznego obwieszczenia poplzez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu lnfonacji Publicznej Ungdu Miasta i Gminy w Serocku, na tablicy 

informacyjnej w sieddbie Un@u Miasta i Gminy w Serocku oraz w miejscu planowanej realiiacji 

przedsigwzivia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zgodnie z art. 64 ustawy ooS pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak 

0$Ri~.6220.1.2019.BD wystqpl do Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Legionowie, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Pa~istwowego Gospodarslwa Wodnego Wody 

Polskie, o wyraienie opinii w sprawie obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srcdowisko 

ww. inwestycji. 

Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Legionowie, opiniq sanitamq z dnia 08 maja 2019 roku 

(znak sprawy: ZNS.471.1766.11.2019) shvierdzl moz l iwo~ odstqpienia od obowiqzku przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na Srcdowisko dla okreSlonego przedsigwzivia z nast$puj;lcymi zastrzeteniami: 

1. Prace budowlane prowadzone w sqsiedztwie terenbw podlegaj~ych ochronie akustycznej naleiy 

prowadzit wylqcznie w pone dziennej. 

2. Zaplecze budowy nalely zlokalizowat w jak najwigkszej odlegloki od zabudowy chmnionej akustycznie 

oraz zabezpieczyt przed dostgpem osbb postronnych. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 14 maja 2019 roku (znak sprawy: 

WOOS-1.4220.410.2019.AST) wyrazit opinig dla pnedsigwi@ia, t e  nie istnieje koniecznoSt przeprowadzenia 

oceny oddzialywania na Srodowisko. JednoczeSnie wskazal, ze istnieje koniecznoSC okreSlenia wamnk6w lub 

wymagan w niniejszej decyzji, tj.: 



1. Wszelkie dzialania zwiqzane z realizacjq inwestycji pmwadzik z uwzglqlnieniem przepis6w z zakresu 

ochmny gatunkowej; 

2. Przed przyslqpieniem do prac dokonat oglqlzin terenu pod kqlem wystppowania gatunkow chmnionych, 

a l a k e  analizy przepis6w z zakresu ochrony gatunkowej; 

3. Drzewa i kmwy znajdujqce sie w zasiegu pmwadzonych prac i niepneznaczone do wycinki 

zabezpieczyc zgodnie ze sztukq ogrodnicza, w szczegblnoSci wszelkie prace w ich sqiedztwie, w tym 

w zasiegu ich komn wykonywat w n i e  lub metodami bezwykopowymi; 

4. Teren zaplecza budowy oraz bazy materialowej i paliwowej (w szczegolnoSci miejsca postoju 

i konserwacji maszyn budowlanych oraz Srodk6w lransporlu) zabezpieczyc przed pnedostawaniem sig 

zanieczyszczeh (np. substancji mpopochodnych) do gtuntu i w6d poprzez uszczelnienie podloia (np. za 

pomoq piyi betonowych, gruntbw slabo przepuszczalnych lub geomembran); 

5. wykopy na terenie budowy sieci kanalizacji sanitamej, zabezpiecd pned moiliwdciqwpadania do nich 

zwierzqt (wygmdzenia, przykiycia) i regularnie kontrolowaC do czasu ich zasypania; 

6. W miaw moiliwohi wypmfilowaC kqt nachylenia jednej ze skarp wykopu (skarpy pdotonej dalej 

wglqlem ul. Zegrzynskiej) w spos6b umoiliwiajqcy samcdzielne wychodzenie uwiezionych mien$; 

Pahstwowe Gospodantwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 07 patdziernika 2019 mku (znak sprawy: 

~~.RZ$.436.1.1854.2019.ZZ02.PJ, ~~.ZZ$.2.1.1.797.2019.~~) wyrazilo opinie o braku istnienia polneby 

pneprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na koniecznoSC okreSlenia 

warunk6w i wymagah z uwglqlnieniem element6w: 

1. Podczas realizacji prac budowlanych stosowat sprawnie techniczny sprzet o m  unqdzenia budowlane; 

2. ZapewniC odciqcie moiliwej migracji produklbw mpopochodnych do w6d podziemnych poprzez 

postojowanie uqdzeh i Srodkbw transporiu na utwardzonym podloiu; 

3. Teren inwestycji wyposaiyC w odpowiedniq ilo$ sorbentow przeznaczonych do neutralizacji 

ewentualnych wyciekow; 

4. Zaplecze budowy, a w szczeg6lnoSci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow, zabezpieczyk 

przed przedostaniem sie substancji mpopochodnych do gruntu i w6d; 

5. Wszelkie prace miqzane z wymianqolej6w, naprawq, konserwacjq oraz tankowaniem, myciem maszyn, 

budowlanych @on@ poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie uhvardzonym 

i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczaniem substancjami mpopochodnymi; 

6. W sytuacjach awaiyjnych, takich jak np. wyciek p a l i i ,  podjqt nalychmiastowe dzialania w celu 

usun i~ ia  awarii oraz usuniwia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazak podmiotorn 

uprawnionym do jego rekultywacji; 

7. Materialy i surowce skladowak w spodb uniemoiliwiajqcy przedoslanie sie zanieczyszczeh do gruntu 

i wM; 

8. Roboty ziemne prowadzit w spos6b nie naruszajqcy stosunk6w gruntow wodnych, a w szczeg6lnoSci 

ograniczajqcy ingemje  w warshvy wodonoSne; 



9. prace ziemne pmwadzit bez koniecznoki pmwadzenia prac odwodnieniowych, a w prrypadku 

konieczndci odwodnienia wykoww, prace odwodnieniowe prowadzit bez koniecznoki Itwalego 

obniiania poziomu w6d grunth; 

10. Zdje$ wieechniq wars@ ziemi (odklad) skladowk poza obszarami, na kt6rych znajdujq sie cieki 

wodne, poza terenem zagmtonym powodziq, a takie poza obszarami kierunku splywu wbd 

powieachniowych do ujeC w5d podziemnych; 

11. PRY organizacji placu budowy, uwzglgdnit doprowadzenie na teren budowy wody do cel6w 

technologicznych i sanitarnych oraz zapewniC odpowiednie walunki sanitarne pmwnikom; 

12. Na etapie pmwadzonych prac Scieki bylowe gromadzit w szczelnych zbiomikach bezodplrwowych, 

a zbiomiki systematycznie opr6tniaC (nie dopuszczat do ich peepdnienia) peez uprawnione pcdmioty; 

13. Teren inwestycji wyposatyt w niezbgdnq i log szczelnych i niepnepuszczalnych pojemnikbw, koszy 

i kontener6w do gromadzenia odpad6w; 

14. Odpady magazynowa6 w spos6b seleklywny, sukcesywnie pnekaqwat do cdbioru podmiotom 

posiadajqcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami; 

15. Na etapie eksploatacji uaqdzenia oraz instalack uteymywat w naletytym stanie technicznym, 

prowadzit regularnie peeglqdy i remonty sieci kanalizacyjnej, kontmlowat szczelnoSC polqczen instalacji 

popeez regularne i terminowe poddawanie pr6bom szczelnoSci. 

Po uzyskaniu wszysKch wymaganych prawem opinii, Burmiste Miasta i Gminy Serock w dniu 

21 paidziemika 2019 r. zawiadoml (popaez pcdanie do publicznej wiadomoki) o zakokzeniu postepowania 

dowodowego w sprawie wydania decyzji o Smdowiskowych uwalunkowaniach dla peedsiewi@ia polegajqcego 

na budowie dw6ch peewodow Uocznych DN 500 mm z paepompowni Sciikbw P1 do komory mzpqtnej 

w rejonie ul. Fortecznej peebiegajqcych peez miejscowoSci Skubianka. Jachranka, lzbica i Rbe na dzialkach 

30511 i 322 obr. 20 Skubianka, 357 i 180 obr. 10 Jachranka, 75 i 1 obr. 9 l zb i i ,  304,16416 i 16316 obr. 4 &be. 

JednoczeSnie wskazal taUe nowy termin zalahvienia sprawy, tj. do 31 grudnia 2019 r. Poinformowal 

o motliwosci skladania uwag i wnioskdw dotyczvych planowanego peeds@wzi@a, wskazujqc rbwniez termin 

oraz okreSlajqc moiliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskdw. Zawiadomienie zostalo wyslane do 

Wnioskodawcy oraz zamieszczone na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej U e N u  Miasta i Gminy w Serocku, 

na tablicy ua@owej w siedzibie organu oraz w miejscu realizacji peedsiqwziqcia celem poinformowania 

pozostalych sbon postepowania. 

W wyznaczonym peez Organ terminie nie wplynh tadne uwagi do planowanego paedsiewziqcia. 

W ramach postepowania oraz peedstawionych materiabw stwierdzono, t e  planowana inwestycja kwalibikuje 

sit do przedsiewzi@ wymienionych w 9 3 ust. 1 pkt 79 rozpoeqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. 

w spfawie pneds@vzi@ mogacych znaczqco oddzia/pveC na Srodowisko (D2.U. Nr 213 poz. 1397 z p6tn. zm.) 

PRY klasyfikacji przedsipizi@ia uwgl@niono szczeg6lowe uwarunkowania, znajdujqce s k  w ad. 63 ust 1 

ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srcdowisku i ,ego ochmnie, udziale 

spdeczetistwa w ochmnie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srcdowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 



z @in. zm.). Wsr6d uwarunkowan o braku potneby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego 

przedsigwzigcia na smdowisko przesqdzily: 

Planowane przedsigwziqcie realizowane bgdzie na dzialkach o nr ewidencyjnych: 30511 i 322 obr. 20 

Skubianka; 180 i 357 obr. 10 Jachranka; 75 i 1 obr. 9 lzbica; 304, 16416,16316 obr. 4 Dgbe, gmina Serock. Prace 

wykonywane bqdq w obrgbie pasa drogowego ul. Zegrzynskiej, ktora przebiega przez tereny zabudowane- 

glownie zabudowa jednomdzinna oraz uslugowo-turystyczna. Budowana siec kanalizacyjna zostanie wykonana 

z rur z polietylenu o pdqczeniach zgrzewalnych lub z rur polietylenowych z powlokq ochronnaj z rur ze stali 

nierdzewnej. Cale przedsigwzigcie zostanie zrealizowane i wykonane w sposob szczelny, uniemozliwiajqcy 

i wykluczajqcy przedostawanie sig zanieczyszczeli do srodowiska gruntowo-wodnego. 

W wyniku prowadzonych prac pny  uzyciu maszyn budowlanych oraz srodkow transporlujqcych materialy 

wystilpi emisja halasu, a takie emisja substancji pylowych i gazowych do powietrza. Uciqiliwosci te bgdq mialy 

charakter krotkotwaty i ustilpiq t u i  po wykonaniu przedmiotowego przedsigwzigcia. Kluczowe bgdzie 

wprowadzenie rozwiqzan minimalizujqcych okreslone, negalywne oddzialywanie na srodowisko. Funkcjonowanie 

przewcdow tlocznych na etapie eksploatacji nie bgdzie powcdowalo emisji. 

Planowane przepmwadzenie prac oraz jego charakter nie zalicza sig do zakladow stwarzajqcych zagrozenie 

wystapienia awarii, a ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej bqdi budowlanej jest znikome. W zwiqzku z tym 

organ nie okreslil wymogbw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych. Charakter planowanych 

prac nie wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uiytkowania. 

W czasie realizacji prac powstale scieki socjalno-bytowe gmmadzone b@q w bezodplywowych urzqdzeniach, 

Ich oprbiniane odbywac sig bdzie regularnie, przez upowazniony do tego podmiot. W zwiqzku z prowadzonymi 

pracami ziemnymi, oraz uiytkowaniem sprzgtu budowlanego bgdq wytwarzane odpady. Obowiqzywac bgdzie 

selektywne zbieranie odpadow do specjalistycznych pojemnikow. Ich odbior bgdzie realizowany systematycznie 

przez upowainionq i wyspecjalizowanqfimg. 

Przedsigwzigcie nie jest pdoione na obszarach wodno-blotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wbd 

gruntowych, w tym siedliskach lggowych oraz przy ujsciu rzek. 

Przedmiotowe przedsigwzigcie leiy poza obszarami wybrzeiy, obszarami morskimi oraz gorskimi i lesnymi. 

Jest rowniei zlokalizowane poza strefami ochmnnymi ujgC wod oraz poza obszarami ochronnymi zbiomikow wod 

Srodlqdowych. 

Przedmiotowe plzedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie w strefie zwyklej Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, dla ktorego obowiqzujq zakazy ustanowione Rozporzqdzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chmnionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 

r. Nr 42, poz. 870 ze zm.). Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomoiciami (Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.) jest inwestycjq celu publicznego, w zwiqzku z czym na 

podstawie arl. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy, ktore obowiqzujq na terenie Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, tego przedsigwiqcia nie dotyczq. 

Obszar prac jest oddalony ok. 850 m na 9 n o c  od obszaru Natura 2000- Swietliste dqbrowy i gqdy 

w JaMonnej PLH140045. Celem ochrony gatunkow chronionych, ktore mogqwystapic na obszarze planowanego 



przedsigwzigcia oraz w strefie cddzialywania, okreSlono warunek do spdnienia, dotycwy sprawdzenia 

wystgpowania zar6wno drzew jak i krzewbw oraz zwierzqt. W sytuacji ich wystapienia, Wnioskodawca 

zobowiqzany jest do podjwia odpowiednich dzialah tj. zwrkiC sig do wlaSciwego organu o wydanie stosownych 

decyzji. Taki warunek ma na celu zabezpieczenie zwierzqt chronionych, ich pioszeniu oraz plzypadkowemu 

zniszczeniu ich siedlisk, a take przede wszystkim zadbanie o Srodowisko przymdnicze plzy jednoczesnym 

uwzglflnieniu przepisbw z zakresu ochrony gatunkowej. 

Sama realiiacja oraz funkcpnowanie przedsigwziwia nie b@& znaczqco negatywnie oddzialywat 

na przedmbty ochmny i integralnog obszaru Natura 2000- Swietliste da,browy i gqdy w JaMonnej PLH140045 

oraz na spbjnog Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Pmwadzone prace nie wplynq rbwniet 

negatywnie na plzyrodg Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz siedliska @owe. Nie W q t a k t e  

plzyczynq zmniejszenia 16tnorodnoSci biologicznej terenu, w wyniku uwzglflnienia obligatoryjnych warunkbw 

realizacji w niniejszej decyzji. 

Na terenie budowy przewcd6w Uocznych nie znajdujq sig zabytki chronione, obszary o krajobrazie 

o znaczeniu historycznym, kultumwym, archeologicznym oraz pomniki plzyrody. 

W czasie realizacji oraz w fazie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje sig bezpokredniego 

wplywu na stan jakohiowy i ilohiowy wbd powierzchniowych i podziemnych, w fazie eksploatacji planowana 

inwestycja nie W z i e  powodowala zagroten dla w6d powierzchniowych i podziemnych, jak rbwniel dla gleb. 

Srodowisko gruntowo-wcdne W z i e  zabezpieczone. 

Pnedsigwziwie znajduje s@ na granicy jednolitej czgSci wM powierzchniowych (JCWP) o kodzie 

PLRW2000026719999- Zalew Zegrzyhski. 

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w duzej odlegloSci cd granic Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiada wylqcznie charakter lokalny, czego wynikiem jest brak oddzialywania transgranicznego. Prawidlowa 

realizacja przedsigwzi~ia oraz jego eksploatacja nie w z i e  oddzialywat w sposbb ponadnormatywny na 

Srodowisko. M a w  na uwadze lokaliiacjg oraz charakter przedmiotowego ptzedskynigcia, nie wymaga o m  

przeprowadzenia postepowania dotyczqcego transgranicznego cddzialywania na Srodowisko oraz nie naloiono 

wymogbw w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Smdowisko. 

Uwzglgdniajqc wszystkie ww. kryteria Burmisbz Miasta i Gminy Serock odsQl od obowiqku 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko. W toku prowadzonego postgpowania, w uslawie z dnia 

19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) o zmianie usfawy o udosfgpnianiu infonnacji 

o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenshva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia/ywania na 

Srodowisko oraz niektbgch innych usfaw w art. 4 ust. 2, zniesiono obowiqek wydania postanowienia 

w przypadku gdy organ nie stwierdzi koniecznohi przeprowadzenia oceny cddzialywania na Smdowisko. 

Material dowcdowy w niniejsej sprawie jest kompletny, prawidlowy, merytorycznie uzasadniony i logiczny, 

zawiera wszystkie elementy i dane, ktorych zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie vMciwych ocen 

w zakresie Srodowiskowych uwarunkowali realizacji przedmiotowego przedsigwziqcia. 

Majqc popowytsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 



Pouczenie 
1. Od niniejszej decyzji sluty stronom prawo wniesienia odwdania do Samoaqdowego Kolegium 

Odwdawczego w Warszawie za pdrednichvem Burmistna Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od 

daty jej doyzenia. 

2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu teninu do wniesienia odwdania strona mote ztzec sig prawa 

do wniesienia odwdania wobec organu administracji publiinej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem doqczenia 

organowi administracji publicznej ~Swiadczenia o zaeczeniu sig prawa do wniesienia odwdania pnez 

ostatniqze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. 

3. PrawomocnoSC decyzji musi zostaC potwierdzona paez organ wydajqcy decyzjg, popaez zamieszczenie 

w niej odpowiedniej klauzuli. 

4. Zgodnie z art. 72 us! 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostgpnianiu infomacji o frodowisku 

i jego ochronie, udziale spoleczensfwa w ochmnie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 

Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach ddqza s e  

do wniosku o wydanie decyzji, o kt6rych mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-13 ww, ustawy. Wniosek ten 

powinien by6 zloiony nie p6tniej nit paed uplywem szekiu lat od dnia, w kt6lym decyzja 

o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna. Powytszy 

o cztely lata, jeteli rea 

warunki okreSlone w decyzji o S 
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termin mote ulec W e n i u  

etapowo oraz nie zmienily sig 

Otrzymujp: 
1. Pani Ewa Jadaak, Miejski Przedsigbiorstwo Wodociagbw i Kanalizacji m.sL Warszawie 

ul. 8rukselska 21 
03-972 Warszawa 

2. Strony posbpowania wt\ zawiadamiane o czynno9dach adminislracyjnych w niniejszej sprawie poprzez 
obwieszczenie na tablicy ogloszed w siedzibie urzgu, na slronie intemetowej U R ~ U  oraz 
w miejscu planowanego przedsigwzigda. Zawiadoiniiie uwata sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia 
puMicznego ogloszenia 

3. ala. 

Otrqmujp do wiadomotci: 
1. Panstwowe Gospodarshvo Wodne Wody Pdskie Z a g  Uewni w Dabem 
2. PahshMwy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Legionowie 

Otrsymujpdo wiadomdci (po uzyskaniu prrez decyzje ptzymiotu ostatecmokcl): 
1. Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego 
2. Regionalny Dyreklor Ochrony Srodowiska w Warszawie 



3. Slarosla Legionowski 

'Liczba slron postgpowania przekracza powytej 20 stosuje sig przepis art.. 49 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postepowania adminislracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze m.), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

patdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie 

frodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U, z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podano do publicznej 

wiadomoSd (lablica ogloszeh UMiG Serock, strona inlernelowa urzgdu-BIP, w terenib w poblitu rniejsca planowanego 

przedsipvzi@a) 

Sporzqdzila: Ilona KuSnierz 



Zalqcznik do Decyzji Nr 96 I201 9 Bunnisfna Miasta I Gminy Serock 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIQVZI~CIA 

Przeds@wi@ie pn. Budowa dw6ch paewodbw ttownych DN 500mm z paepompowni Sciek6w P1 do 

komory rozpreinej w rejonie ul. Fortecznej pnebiegajqcych paez miejscowokci Skubianka, Jachranka, 

lzbica I Dgbe realizowane W z i e  na dziakach o nr ewidencyjnych: 305H i 322 obr. 20 Skubianka; 180 i 357 

obr. 10 Jachranka; 75 i 1 obr. 9 lzbica; 304, 16416, 16316 obr. 4 @be, gmina Serock. 

Planowane prace realizowane bqlqcelem wyeliminowania nieszczelnohi i potencjalnych niekontrolowanych 

wyciekbw Sciekow do gruntu o m  utrzymanie pelnego i bezawaryjnego przesylu kiekow do oczyszczalni 

mieszczqcej sig w miejscowoSci &be. Prace wykonywane bgdq w obqbie pasa dmgowego ul. Zegnyhskiej. 

Budowana siek kanalizacyjna zostanie wykonana z rur z polietylenu o Srednicy DN 500mm w iloSci L ca 8500111, 

o pdqczeniach zgrzewalnych lub z rur polietylenowych z powlokq ochronnaj z rur ze stali nierdzewnej. Cale 

przedsigwzi~ie zostanie zrealizowane i wykonane w spodb szczelny, uniemo2liwiajqcy i wykluczajqcy 

przedostawanie sig zanieczyszczeh do Srodowiska gruntowo-wodnego. 

Cqczna powierzchnia zajmowanego terenu przez pmjektowane przewody po zakoliczeniu robbt wyniesie 

ok. 4500 m2. Prace WqdotyczyC pasa o dlugoki ok. 4130 m o m  szerokoki ok. 11,O-25,O m, powierzchnia 

okdo 58 100 m2. Projektowana trasa ~ m i a g k  nie koliuje z istniejqcym drzewostanem. Zapmjektowana trasa 

przewodow h z n y c h  rozpoczyna s@ na terenie przepompowni P I  i przebiega w terenie zielonym do 

ul. Zegrzynskiej. Po okdo 340,O m trasa wchodzi w jezdnig ul. Zegrzynskiej i przebiega po pdudniowej jej 

stronie, a2 do Wczenia do komory rozpqznej w repnie ul. Forlecznej w m. @be. Obszar, gdzie W z i e  

realizowane przedsigwWZ&ie charaktelyzuje sig zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq o zrbtnicowanej 

intensywnoki, a takie zabudowquslugowo-turystycznq. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg wyniesie ok. 0,5 lls, na energig elektrycznq 2 do 5 kW. W czasie 

prowadzonych prac przewiduje sie wykorzystanie surowc(tw: podsypka piaskowa w i lok i  ok. 1620 m3, obsypka 

piaskowa w iloSci ok. 3280 m3, asfalt w iloSci ok. 20001113, podbudowa z kruszywa naturalnego w iloSci ok. 3250 

m! W czasie trwania prac nie przewiduje sig zapotrzebowania na energig gazowqi cieplnq 

Po zakohczeniu prac teen zostanie przywrocony do stanu poprzedniego o m  bgdzie wykonystany zgodnie 

z dotychczasowym przeznaczeniem. 


