Zakroczym, 26.09.2016 r.
Znak sprawy: WIR. 6220.6.1.2016

P O S TA N O W I E N I E
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016r., poz. 23 – j.t. ze zm.), art. 59 ust. 1 pkt 2), art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66 i art. 68
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.
353 – j.t. ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 – j.t.),
w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 12.05.2016r., na wniosek strony - podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Thornmann Recycling Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II
26/719, 00-133 Warszawa, działającego poprzez upoważnionego pełnomocnika – Panią Annę Dobkowską
legitymującą się dowodem osobistym nr AYZ 873746, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej w miejscowości Trębki
Nowe w Gminie Zakroczym, dz. nr ew. 187, obr. 0014, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Dworze Mazowieckim, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
postanawiam
I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej planowanego
do realizacji w miejscowości Trębki Nowe w Gminie Zakroczym, dz. nr ew. 187, obr. 0014,
określić zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j.:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również
w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego
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oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na
środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub
ewidencją zabytków,
da) krajobraz,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-da;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na
środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej
technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony środowiska;
11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań
technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie
przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru;
16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowując raport;
17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
każdego elementu raportu;
18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
II. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.
III. W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy w sposób szczególny
przeanalizować możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem,
uzasadnić proponowany wariant, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko,
w szczególności na ludzi, wodę i powietrze oraz opisać przewidywane działania mające na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
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najbliżej położonych obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.
IV. Raport należy przedłożyć w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych (3 szt.).
Uzasadnienie
W dniu 29.04.2016r. podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia - Thornmann Recycling
Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 26/719, 00-133 Warszawa, działający poprzez upoważnionego pełnomocnika
– Panią Annę Dobkowską legitymującą się dowodem osobistym nr AYZ 873746, wystąpił z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
zakładu wytwarzającego elementy inżynierii drogowej w miejscowości Trębki Nowe w Gminie
Zakroczym, dz. nr ew. 187, obr. 0014. Wniosek, spełnił wymogi formalne określone w art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje budowę hali zakładowej o powierzchni ok. 600 m2
, która będzie połączona z budynkiem biurowym o powierzchni ok. 200 m2. W ww. hali odbywać się będzie
produkcja elementów infrastruktury drogowej w procesie odlewania masy do gotowych form. Do produkcji
wykorzystywane będą żywice poliestrowe, ceramika, pręty pultruzyjne i tkaniny szklane. W zakładzie
wykonywane będą także wyroby betoniarskie typu: kręgi, pokrywy i studzienki. Teren planowanego
przedsięwzięcia graniczy od strony wschodniej z drogą ekspresową nr S7, natomiast od strony południowej,
zachodniej i północnej graniczy z działkami o charakterze rolnym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
położona jest w odległości ok. 113 m od terenu planowanej inwestycji. Obszar, na którym planowana jest
budowa przedmiotowego zakładu nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym. Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja
nie jest obecnie użytkowana, ani nie jest na niej prowadzona działalność rolnicza.
Na podstawie informacji przedstawionych w załączonej do wniosku Karcie Informacyjnej
Przedsięwzięcia oraz na podstawie analizy mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, a także na podstawie analizy ewidencji gruntów i budynków Gminy Zakroczym ustalono, że
liczba stron niniejszego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20. W związku z tym, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie stron niniejszego postępowania administracyjnego
o decyzjach i innych czynnościach tut. organu administracji publicznej następowało poprzez obwieszczenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakroczym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zakroczym.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane.
Przedsięwzięcie to należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 13) ww. Rozporządzenia - instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw
sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt
15 zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
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W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Burmistrz Gminy Zakroczym pismem z dnia 16.05.2016r. wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Dworze Mazowieckim, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim pismem z dnia
31.05.2016r., znak: ZNS-712-15/16-2930; data wpływu do tut. urzędu: 02.06.2016r., wezwał do uzupełnienia
informacji zawartych w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 04.06.2016r., znak:
WOOŚ-II.4240.793.2016.ML; data wpływu do tut. urzędu: 09.06.2016r. również wezwał do uzupełnienia
informacji zawartych w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i zawiadomił tut. organ, w trybie
art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, o braku możliwości
załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazując nowy termin załatwienia sprawy do dnia 08.07.2016r.
Pismem z dnia 10.06.2016r. tut. organ wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem
Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Inwestor pismem z dnia 17.06.2016r. (data wpływu do tut. urzędu: 23.06.2016r.) wniósł o przedłużenie
terminu na wniesienie uzupełnienia do dnia 30.07.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie pismem z dnia 01.07.2016r., znak: WOOŚ-II-4240.793.2016.ML.6 ponownie zawiadomił tut.
organ, w trybie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, o braku
możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazując nowy termin załatwienia sprawy do dnia 06.09.2016r.
Inwestor w dniu 01.08.2016r. przedłożył uzupełnioną dokumentację, którą tut. organ przy piśmie z dnia
11.08.2016r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim w opinii z dnia
01.09.2016r.; znak: ZNS-712-21/16-4590; data wpływu do tut. urzędu: 05.09.2016r. stwierdził obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz potrzebę
opracowania raportu o oddziaływaniu niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, wskazując zagadnienia,
które należy w szczególności uwzględnić w raporcie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 06.09.2016r.; znak:
WOOŚ-II-4240.793.2016.ML.7 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Gminy Zakroczym po wnikliwej analizie wniosku oraz zgromadzonego dotychczas
w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, w tym m.in. ww. opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznał za niezbędne przeprowadzenie
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu
niniejszego przedsięwzięcia na środowisko.
O konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu
w przedmiotowej sprawie decyduje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
tj. Burmistrz Gminy Zakroczym. Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz możliwość jego
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko w przypadku niezastosowania właściwych rozwiązań
technologicznych oraz rozwiązań chroniących środowisko, a także ze względu na możliwość wystąpienia
konfliktów społecznych istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. W niniejszym postanowieniu wskazano zagadnienia, które powinny być szczegółowo
przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu niniejszego przedsięwzięcia na środowisko.
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Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Zakroczym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia.

Otrzymują:
1. Anna Dobkowska – Pełnomocnik Inwestora,
2. Strony postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – poprzez obwieszczenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zakroczym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
Zakroczym (14 dni),
3. a/a

Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki
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