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DP.6220.1.1.2022.BU             Borowie, dnia 01.09.2022 r. 
 

Decyzja Nr 2/2022 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 85 ust. 3 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej 

dalej „ustawą ooś”, a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1839) oraz na podstawie art. 104 i 107 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu 

wniosku  Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie z dnia  29 czerwca 2022 roku,                            

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gmina Borowie”, jak również po zapoznaniu się z opinią organu 

Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak: WOOŚ-

I.4220.1071.2022.ML.3 z dnia 01 sierpnia 2022 roku, opinią sanitarną Nr ZNS/60/2022 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z dnia 02 sierpnia 2022 roku, ( data wpływu do tutejszego 

urzędu 04 sierpnia 2022 roku) znak sprawy: ZNS.9027.4.31.2022 oraz opinią wodnoprawną Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku, 

znak sprawy: WA.ZZŚ.6.435.185.2022.AR(data wpływu do tutejszego urzędu 05.08.02022 roku) 

 

s t w i e r d z a m 

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia                           

pn.: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie ”; 

II. wskazuję poniższe warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz 

nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b  lub c ustawy ooś,                             

z uwzględnieniem następujących elementów tj: 

1. bezpośrednio przed  podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności 

związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, należy dokonać kontroli terenu pod kątem 

występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony 

gatunkowej;  kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym ; analiza winna być 

prowadzona w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do ww formy ochrony przyrody; 

2. wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością dostania się do nich zwierząt za pomocą 
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tymczasowych płotków, siatek lub foli wygradzających; w przypadku zastosowania siatek oczka 

powinny mieć średnicę nie większą niż 0,5 cm; wysokość  zastosowanego wygrodzenia powinna 

wynosić co najmniej 60 cm nad powierzchnią terenu; codziennie po zakończeniu robót wszystkie 

wykopy należy zasypać;  

3. przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią 

warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do 

rekultywacji terenu; 

4. na terenie zaplecza budowy zostanie postawiony kontener sanitarny, do którego zostanie  

doprowadzona woda z sieci wodociągowej, natomiast ścieki będą odprowadzane do 

bezodpływowego zbiornika,  

5. inwestycja będzie realizowana wyłącznie sprzętem o pełnej sprawności technicznej; 

6. na terenie budowy zostaną zlokalizowane stanowiska z sorbentem do strącania zanieczyszczeń, 

zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów); 

7. odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom w celu dostarczenia do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania; 

8. przy montażu kanalizacji należy przeprowadzić próbę szczelności; 

9. zorganizowania zaplecza budowy , miejsca magazynowania materiałów oraz postoju pojazdów 

poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią; 

10. prowadzenia prac budowlanych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych;  

11. przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego,                        

co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega 

przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;  

12. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed 

przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; 

13. wykonywania wykopów w okresach niskich stanów wód gruntowych oraz o małym nasileniu 

opadów atmosferycznych, aby chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk; 

14. w przypadku konieczności wykonania odwodnienia wykopów zastosowania pompy zatapialne i/lub 

igłofiltry; 

15. wody opadowe i roztopowe zagospodarować w całości na terenie przedsięwzięcia, nie powodując 

zalewania terenów przyległych. 

16. Dostarczenia wody na etapie realizacji poprzez przyłącze do sieci wodociągowej; 

17. Zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych z zaplecza budowy w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych, z których będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej 

umowy; 

18. przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed 

wpływem czynników atmosferycznych, w sposób umożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń 

(odcieków) do środowiska wodno-gruntowego; 
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19. odprowadzania wód z odwodnienia wykopów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki                 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku. W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub urządzeń 

wodnych (Dz. U .z 2019 r. poz. 1311); 

20. dokonywania okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania 

instalacji oraz ograniczenie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska; 

21. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót; 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 czerwca 2022 roku na wniosek Gminy Borowie z siedzibą przy ul. A. Sasimowskiego 2,                 

08-412 Borowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                         

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie”. 

Analiza przedłożonych dokumentów tj. wniosku oraz karty informacyjnej  przedsięwzięcia na 

środowisko wykazała, iż planowane przedsięwzięcie związane jest z budową sieci kanalizacji sanitarnej                        

w miejscowości Brzuskowola gmina Borowie o długości powyżej jednego kilometra, inwestycja ta zalicza się 

do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1839), tj.  planowana kanalizacja o długości powyżej 1 km, z wyłączeniem:  

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,  

c) przyłączy do budynków, 

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt. 1 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 (Dz. U. z 2022  r., poz. 1029), Wójt Gminy Borowie pismem znak 

sprawy: DP.6220.1.1.2022.BU w dniu 01 lipca 2022 roku zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Warszawie,  zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) Wójt Gminy 

Borowie pismem znak sprawy: DP.6220.1.1.2022.BU w dniu 01 lipca 2022 roku zwrócił się Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 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 (Dz. U. z 2022  r., poz. 1029), Wójt 

Gminy Borowie pismem znak sprawy: DP.6220.1.1.2022.BU w dniu 01 lipca 2022 roku zwrócił się 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie  o uzgodnienie warunków realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie powiadamiając strony o wszczęciu postępowania 

administracyjnego poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
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postępowania w administracji   (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie w dniu 14 lipca 2022 roku (data 

wpływu do tutejszego urzędu w dniu 18 lipca 2022 roku wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonej 

karty informacyjnej o niezbędne informacje tj.  informację dotyczącą lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 

z podaniem numerów ewidencyjnych działek, jak również załącznika do zaświadczenia wydanego przez Urząd 

Gminy w Borowiu.  

W dniu 26 lipca 2022 roku Wójt Gminy Borowie uzupełnił przedłożoną kartę informacyjną w/w 

przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie w dniu 02 sierpnia 2022 

roku wydał opinię sanitarną Nr ZNS/60/2022, znak sprawy: ZNS.9027.4.31.2022,  w której stwierdził, brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegające na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola , gmina Borowie zlokalizowanej na działkach 

ewidencyjnych nr: 90, 91, 92/4, 92/3, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/6, 98/3, 99/2, 100/2, 101/6, 

98/4, 97/2, 96/2, 95/2, 94/2, 93/2, 76/4, 76/1, 77/6, 77/3, 77/5, 77/2, 76/2, 65/2, 116, 100/1, 101/8, 66/2, 

98/5, 99/1, 76/3. 

 Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się , aby powstały jakiekolwiek czynniki,  które mogłyby wpłynąć 

niekorzystnie na środowisko, bądź na higienę i zdrowie użytkowników projektowanej inwestycji i ich 

otoczenia. Nie ulegnie znacznemu pogorszeniu zanieczyszczenie powietrza oraz stan środowiska gruntowo-

wodnego.  

W dniu 05 sierpnia 2022 roku do Wójta Gminy Borowie wpłynęła opinia od Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku, znak sprawy: 

WA.ZZŚ.6.435.185.2022.AR wyrażająca w swojej treści, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Natomiast w dniu 18 lipca 2022 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, znak sprawy: WOOŚ-I.4220.1071.2022.ML wzywające Wójta Gminy Borowie do 

usunięcia braków w złożonym wniosku z dnia 01 lipca 2022 roku.  

Wójt Gminy Borowie w dniu 26 lipca 2022 roku uzupełnił wniosek z dnia 01 lipca 2022 roku, poprzez: 

Oświadczenie Wójta wraz z uzasadnieniem. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 01 sierpnia 2022 roku  wydał postanowienie                           

w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Brzuskowola gm. Borowie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko. 

Po przeanalizowaniu wszystkich opinii wymaganych przepisami prawa, będących w posiadaniu 

tutejszego urzędu, mając na uwadze treść wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia o na środowisko, Wójt Gminy Borowie swym 

obwieszczeniem z dnia 08 sierpnia 2022 roku, znak sprawy: DP.6220.1.1.2022.BU na podstawie art. 74 ust. 3 

ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa powiadomił strony postępowania, że zgromadzony został materiał 

dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 



5 

 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu                           

w wyznaczonym siedmio dniowym terminie.  

W ustawowym czasie nie wpłynęło żadne pismo w tej sprawie. 

Uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Borowie 

ustalił i zważył co następuje. 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola 

gm. Borowie”. Kanalizację planuje się w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym, jako najkorzystniejszy dla 

obszaru objętego projektem. Kanalizacja zbudowana będzie z kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych, 

studni rewizyjnych oraz pompowni ścieków.  

 Planowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej 0,9 km ± 0,5 km,    

 Planowana  długość sieci kanalizacji tłocznej 1,0 km ± 0,5 km,  

 Planowana liczba sieciowych przepompowni ścieków 1 szt ± 1 szt  

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z terenu objętego projektem do 

zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowości Borowie.   

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu, 

jak również na trasie planowanej kanalizacji nie występują bezpośrednie konflikty z zielenią wysoką. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno - błotnych ani w ich sąsiedztwie oraz 

na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.  

Planowane przedsięwzięcie  - obiekt liniowy, zostanie zlokalizowany w pasie drogowym i w terenie 

działek prywatnych w miejscowości Brzuskowola gmina Borowie. 

Ze względu na fakt, że kanalizacja sanitarna jest budowlą podziemną, sposób wykorzystania terenu 

po wybudowaniu kanalizacji nie ulegnie zmianie. W trakcie realizacji inwestycji nie planuje się wycinki drzew      

i krzewów, nie stwierdzono również w sąsiedztwie planowanej kanalizacji zieleni bardzo cennej przyrodniczo 

lub pomników przyrody.  

Powierzchnia planowanego obiektu budowlanego wyniesie 290 m2 ± 100 m2. W pasie szerokości 1,0 m                   

po obu stronach kanału sanitarnego, nie będzie można lokalizować innych obiektów budowlanych.  

Wszelkie materiały użyte do budowy obiektów nie wywierają niekorzystnego oddziaływania na 

środowisko, będą dopuszczone do obrotu i posiadały aktualne certyfikaty i atesty. Zastosowana technologia 

budowy oraz materiały są bezpieczne dla środowiska i nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku  

naturalnemu.  

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej  przedsięwzięcia na środowisko można 

stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków                       

i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. 

Działki objęte inwestycją zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000,  jak również poza innymi 

formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
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przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55). Najbliżej położone obszary natura 2000 znajdują się w odległości: 

- ok. 8,9 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Gołe Łąki PLH140027, 

- ok. 11,2 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie PLH140004. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód 

powierzchniowych: RW200017253649 o nazwie Dopływ spod Borowia. Dla w/w JCWP stan ogólny określono 

jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono 

derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. 

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest 

w granicy jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200066, której stan 

chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za 

niezagrożone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie jego stanu. 

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym  z map 

zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 roku. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r,. poz. 2233 ze zm.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo 

Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność  do czasu 

przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia 

przeciwpowodziowego dla tych rzek. 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone na terenie już 

przekształconym antropogenicznie, w opinii tutejszego organu, realizacja i funkcjonowanie planowanej 

inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów 2000 

oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto,  realizacja  inwestycji nie przyczyni się 

w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz nie wpłynie 

znacząco negatywnie na siedliska lęgowe. 

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej i przyłączy nastąpi wyłączenie z eksploatacji indywidualnych 

bezodpływowych zbiorników na ścieki, przez co zlikwidowane zostaną  nieprzyjemne zapachy w obrębie ich 

lokalizacji i tym samym poprawi się ochrona powietrza na tym terenie. Zmniejszy się również 

zanieczyszczenie lokalnych cieków wodnych i wód podziemnych oraz zmniejszy się niebezpieczeństwo 

skażenia wód oraz poprawie ulegną  warunki sanitarne. 

Po przeanalizowaniu materiałów załączonych do wniosku, opinii wymaganych prawem oraz karty 

informacyjnej przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Borowie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                             

w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie ” z uwagi, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę 

istniejących standardów środowiskowych.  

W związku z powyższym, postanawiam jak w sentencji. 
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Pouczenie 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,   o których 

mowa w art. 72 ust. l pkt 1-13 ustawy z 3 października 2008 r. ustawy ooś. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Załączniki : 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – Załącznik nr 1 

Otrzymują:  

1. Gmina Borowie 

z/s  ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez publiczne obwieszczenie 

3. A/a 

 

Do wiadomości: 

       1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

z/s ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

Wydział Spraw Terenowych I 

 z/s ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Warszawie 

z/s ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


