
1 
 

Mordy, dnia 06.07.2022 r. 

IN.6220.2.2022.JP 

D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust.                

1 i ust.2 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 ze zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także 

zgodnie z  § 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) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.- cyt. dalej jako „kpa”), po rozpatrzeniu 

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Mordy działającego w imieniu Miasta                                      

i Gminy Mordy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                      

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią 

ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy” 

 

orzekam co następuje: 

 

1) Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                       

na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                   

z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina 

Mordy”.  

2) Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia; 

a) Przed przystąpieniem do prac dokonać oględzin terenu pod kątem 

występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu 

ochrony gatunkowej. 

b) Usuwanie drzew oraz krzewów, należy ograniczyć do niezbędnego minimum i 

prowadzić w terminie od początku września do końca lutego. Dopuszcza się 

przeprowadzenie usuwania w pozostałym okresie, gdy wyniki lustracji 

terenowej wykażą brak obecności czynnego (zasiedlonego) siedliska 

chronionych gatunków zwierząt w rejonie prowadzonych prac lub zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Jako priorytet przyjąć zasadę umożliwienia osobnikom 

wyprowadzenie lęgów/młodych. 

c) Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie oddziaływania inwestycji 

przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć ze sztuką ogrodniczą. Nie należy 

składować materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew.  

d) Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć np. 

gęstą metalową siatką tak aby zapobiec wpadaniu w pułapkę płazów i innych 

drobnych zwierząt. Wykopy kontrolować i uwalniać uwięzione zwierzęta.  
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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia określona w załączniku Nr 1 oraz karta 

informacyjna stanowiąca załącznik Nr  2 do decyzji stanowią integralną część decyzji. 

 

Uzasadnienie 

I. Wnioskiem z dnia 23 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działający                

w imieniu Miasta i Gminy Mordy zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych 

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

sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina 

Mordy”. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyta CD)                  

oraz  wymagane załączniki dla  ww. inwestycji, tj.: mapa ewidencyjna  w postaci papierowej 

w skali 1:000 z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w odległości 100 m od granic tego terenu. 

W dniu  23 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wystąpił o wydanie opinii               

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,              

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

Wydział Spraw Terenowych Siedlce, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego             

w Siedlcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni             

w Sokołowie Podlaskim. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak:               

WOOŚ-I.4220.473.2022.MŚ z dnia 19 maja 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków                      

w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy” nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz istnieje konieczność określenia              

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków o których mowa w art. 82 ust. 1 

pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach Opinią Sanitarną                              

Nr  24/2022, znak: ZNS.7040.5.17.2022.1 z dnia 4 kwietnia 2022 r. nie stwierdził obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim  

Opinią znak: LU.ZZŚ.2.4360.96.2022.JB z dnia 25 kwietnia 2022 r. nie stwierdziło               

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko                   

ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia 

celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.                                  

 

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do 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).                                  
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Z powyższego przepisu wynika, że „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia 

nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,               

sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, 

przyłączy do budynków” zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie, Burmistrz wskazał, że teren przedmiotowej inwestycji objęty jest zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy uchwalonym Uchwałą 

Nr XLII/185/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2006 r. Nr 248 poz. 8931), zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/264/2021                      

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 

584). 

 

Analiza zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych wskazuje, że przyjęte rozwiązania zapewniają 

ochronę środowiska na etapie eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka 

wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko,               

dlatego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mordy jest w tym zakresie zgodne                                 

z Opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.  

 

II.Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

zostało poprzedzone analizą przesłanek wynikających z art. 63 ust.1 ustawy ooś. w 

następującym zakresie: 

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a 

także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) 

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią 

ścieków wraz z zasileniem energetycznym w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, 

gmina Mordy. Łączna długość przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 6000 m, jednakże                   

ze względu na ukształtowanie terenu oraz przyjęte rozwiązania technologiczne całkowita 

długość kolektora może wynieść ok. 7300 m. Roboty budowlane będą prowadzone w obrębie 

pasa drogowego drogi powiatowej, dróg lokalnych gminnych oraz na działkach osób 

prywatnych. Większość projektowanych urządzeń zabudowana będzie pod powierzchnią 

terenu w poboczach nieutwardzonych dróg gminnych. W ramach planowanej inwestycji 

zostanie wykonana: 

 sieć kanalizacji sanitarnej  200 mm PVC SN-8/PE RC o łącznej długości ok.          

L= 2 000,0 m; 

 przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej 110,  160 PE o długości ok. L= 4000,0 m; 

 przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym  1200 mm, w ilości ok. 

1kpl. 
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Planowana kanalizacja sanitarna włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kolonia Mordy. Ponadto posiadać będzie znaczne rezerwy, 

które pozwolą na  przyłączenie się w przyszłości nowopowstałych gospodarstw 

domowych.  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PE RC i PVC średnicy 

Ø 200 mm typu ciężkiego SN-8 (SDR 34) jednowarstwowe. Na sieci kanalizacyjnej                 

w miejscach planowanych przyłączy, oraz zmian kierunku zostaną zaprojektowane studnie 

inspekcyjne z tworzywa sztucznego średnicy Ø 425 mm, studnie rewizyjne PE średnicy   

Ø 1000 mm oraz studnia żelbetowa DN1000 i 1200 mm. Studnie zaopatrzone będą we 

włazy żeliwne, zatrzaskowe typu ciężkiego D400 z dwoma ryglami i wkładkami 

gumowymi.  

Zaplanowano wykonanie przepompowni ścieków z polimerobetonu o średnicy 

wewnętrznej DN1200 mm z kręgów łączonych na uszczelki gumowe dla zapewnienia 

szczelności, przykryte płytą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400                   

o średnicy Ø 600 mm z dwoma ryglami. Przepompownia wyposażona będzie w dwa 

kominki wentylacyjne wykonane z PVC oraz w dwie pompy zatapialne, w tym jedna 

rezerwowa oraz szafkę sterowniczą. 

Komory rozprężne – zostaną wykonane z PE Ø 1000 mm oraz kręgów żelbetowych               

Ø 1000 z felcem, wysokości 500 mm. Kręgi z felcem na uszczelki, kręgi z betonu kl. min 

C35/45. 

Odwodnienie wykopów przewiduje się poprzez pompowanie wody z dna wykopu 

pompami elektrycznymi ze studniami zbiorczymi. Woda z odwodnienia zostanie 

odpompowana rurociągami tymczasowymi z rur PE lub wężem zbrojnym poza teren 

budowy do najbliższego cieku naturalnego lub rowu melioracyjnego poprzez studzienkę 

osadnikową.  

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których wydana została decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

przedsięwzięcie oraz w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 63 

ust.1 pkt 1 lit. b i pkt. 3 lit. f) 

 

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 

brak jest przedsięwzięć zrealizowanych oraz realizowanych, które mogą prowadzić do 

skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 

 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 

powierzchni ziemi (art. 63 ust.1 pkt 1 lit.c) 

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do oddziaływania na różnorodność 

biologiczną poprzez istotne zawężenie dostępnych do rozwoju obszarów dla bytowania 

roślin i zwierząt oraz do fragmentacji siedlisk, dlatego też nie przewiduje się zachwiania 
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równowagi przyrodniczej na terenie planowanego przedsięwzięcia i w terenach 

sąsiadujących.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystywanie wody do celów 

socjalno-sanitarnych pracujących ludzi w ilości ok. 12
3
/m-c. Przy realizacji 

przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe w wyniku zabiegów higieniczno- 

sanitarnych pracowników zatrudnionych przy budowie sieci kanalizacyjnej. Ścieki                       

te magazynowane będą w zbiornikach typu TOI TOI i wywożone przez firmę posiadającą 

wymagane prawem zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych.  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania ścieków, które 

mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. 

 

Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką istniejącego drzewostanu a jedynie 

krzewów niskich kolidujących z projektowanym uzbrojeniem. Drzewa rosnące                       

w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych będą odpowiednio zabezpieczone,               

nie dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego. W przypadku 

zbliżeń kanalizacji sanitarnej do drzew przewiduje się wykonanie jej metodą przecisku lub 

przewiertu.  

 

Realizacja inwestycji nie będzie powiązana z nadmierną eksploatacją i niewłaściwym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz nie będzie związana z wykorzystaniem 

zasobów roślinnych i zwierzęcych.  

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym 

wynikającego z emisji (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d i g) 

 

Planowana do realizacji inwestycja nie pociąga za sobą ryzyka wystąpienia zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. 

Na etapie budowy wystąpią niewielkie uciążliwości związane z budową, będą miały 

charakter lokalny, skoncentrowany w miejscu wykonywania robót, krótkotrwały                 

i przemijający wraz z ustaniem robót.  

Emisja zanieczyszczeń powietrza 

Emisja zanieczyszczeń będzie występowała tylko w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych. Ich źródłem będzie spalany olej napędowy w silnikach samochodów 

pracujących na placu budowy. Będzie to emisja pyłów CO, NO2, SO2, węglowodorów 

alifatycznych. Emisja ta będzie punktowa i okresowa. Istotnym czynnikiem wpływającym na 

rozkład zanieczyszczeń będą warunki pogodowe.  

Głównym źródłem emisji substancji zapachowych do atmosfery będzie przepompownia 

ścieków z komorami rozprężonymi oraz komory odpowietrzająco napowietrzające 

montowane na trasie przewodów tłocznych. 
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Emisja hałasu 

Emisja hałasu do środowiska z terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane 

będzie okresowa i nie będzie zbyt uciążliwa dla środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie 

spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających 

ochronie przed hałasem. 

Na etapie budowy w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko zostanie 

wprowadzony następujący reżim technologiczny: 

 Prace związane z budową będą wykonywane w godzinach dziennych, w dni 

robocze. 

 Prace związane z budową będą prowadzone odcinkami. 

 Do robót dopuszczony będzie wyłącznie sprzęt technicznie sprawny. 

Kategorycznie zabrania się wykorzystywania sprzętu i maszyn z nieszczelnymi 

układami technologicznymi: układem olejowym, hamulcowym, chłodniczym itp. 

 W celu ograniczenia wydzielania hałasu i emisji do powietrza oraz drgań w 

sprzęcie aktualnie niepracującym będzie wyłączany silnik.  

 Dla zachowania warunków bezpieczeństwa teren prowadzonych prac będzie 

oznakowany i zabezpieczony zgodnie z planem BIOS, przez ustawienie  barierek 

ochronnych. 

 Teren objęty pracami ziemnymi będzie zabezpieczony przed możliwością usuwania 

się gruntu. 

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy 

uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego 

ze zmianą klimatu (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) 

 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ryzyka 

poważnej awarii, gdyż nie będą wykorzystywane technologie ani substancje mogące stanowić 

zagrożenie dla środowiska. Ze względu na skalę prac i rodzaj terenu nie wystąpi ryzyko 

katastrofy naturalnej. Ze względu na zastosowane technologie oraz nieskomplikowany             

rodzaj prac nie wystąpi ryzyko katastrofy budowlanej. 

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu, gdyż 

jego eksploatacja nie wiąże się z bezpośrednią emisją gazów cieplarnianych. 

 

f) przewidywanej ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko                

( art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) 

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z prowadzonymi 

pracami takie jak: gleba i kamienie, grunty z wykopów, odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów. W/w odpady będą magazynowane i wywożone na 

składowisko odpadów. Odpady będą powstawały wyłącznie na etapie budowy w obszarze 

prowadzenia robót.  
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Odpady komunalne niesegregowane powstające w wyniku działalności człowieka będą 

gromadzone w pojemniku i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Nie 

przewiduje się powstawania i gromadzenia na terenie inwestycji odpadów 

niebezpiecznych. 

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – uwzględniające uwarunkowania określone w (art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j oraz k): 

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; 

- na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych oraz siedliska łęgowe. 

b) obszary wybrzeży; 

- przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży; 

c) obszary górskie lub leśne; 

- przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi; 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych; 

- przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza rejonem stref ochronnych ujęć wód i obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody; 

- przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze Natura 2000 (granica 

obszarów):obszarze specjalnej ochrony ptaków – Dolina Liwca PLB140002, dla którego 

obowiązują ustalenia zawarte w Zarządzeniu nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825 

ze zm.) oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk – Ostoja Nadliwiecka PLH140032, dla 

którego obowiązują ustalenia zawarte w Zarządzeniu nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 

3827 ze zm.). 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie 

planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i 
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integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do 

zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów 

środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.  

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; 

- z przedłożonych organowi materiałów nie wynika, aby na terenie objętym inwestycją ani              

w zasięgu jego oddziaływania występowały obszary, na których standardy jakości środowiska 

zostały przekroczone; 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 

- przedsięwzięcie nie będzie miało także wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, 

kulturowym i  archeologicznym; 

h) gęstość zaludnienia; 

- planowana budowa oczyszczalni ścieków realizowana będzie na terenie miejscowości 

Kolonia Mordy i Czołomyje. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna 

gęstość zaludnienia na terenie Gminy Mordy w 2021 r. wynosiła 35 osób/km
2
. 

i) obszary przyległe do jezior; 

- na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu jej oddziaływania nie występują 

obszary jezior; 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu oddziaływania nie ma uzdrowisk 

i nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej; 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; 

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem 

ilościowych i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry 

stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako 

niezagrożone. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują ujęcia wody służące 

do zaopatrywania ludności w wodę do picia.  

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochronnymi ujęć wód. Nie przewiduje się 

niekorzystnego wpływu fazy realizacji ani eksploatacji planowanej inwestycji na wody 

powierzchniowe czy podziemne.  

Negatywne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia będą 

związane z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku 

uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu.  W celu 

ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego 

technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Zaplecze budowy 
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należy wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych 

z maszyn i urządzeń. 

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 ooś wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać; 

- oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny, ograniczony do działek 

objętych inwestycją; 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze; 

 - ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, 

charakter przedsięwzięcia i rodzaj generowanych oddziaływań nie stwierdza się możliwości 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

c) charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia 

oddziaływania; 

- realizacja przedsięwzięcia i jego eksploatacja w istotny sposób nie wpłyną na obciążenie 

istniejącej infrastruktury technicznej; 

d,e) prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności  oddziaływania; 

- realizacja przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka i związanych z nią niepewności, 

prawdopodobieństwa, częstotliwości i dotkliwości znaczącego lub potencjalnego 

negatywnego wpływu na środowisko; 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania; 

- projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji                       

o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. 

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 23 marca 2022 r.. umieszczonymi                   

na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy,  tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicach ogłoszeń                                               

w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania                    

decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Strony postępowania 

ustalono na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Zgodnie z tym przepisem, kręgiem 

stron postępowania stali się właściciele działek, na terenie których będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. 
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Podstawą do sporządzenia wykazu stron była mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem,                

na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie wraz z zasięgiem oddziaływania, 

stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia zgodnie z art. 10 § 1 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Mordy powiadomił 

strony postępowania zawiadomieniem z dnia 23 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania 

administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień      

w sprawie oraz możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia.  

Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach 

oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kolonia Mordy oraz Czołomyje.  

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie złożyła pisemnych ani ustnych uwag                       

i wniosków oraz wniosku o zapoznanie się z dokumentacją w niniejszej sprawie. 

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie 

prowadzonego postępowania i zgromadzonych dowodów. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe  należało orzec jak w sentencji decyzji. 

 

POUCZENIE 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie 

rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób 

trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje 

roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.  

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1  oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. 

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 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 72 ust. 3 

ustawy ooś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 6 lat 

od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,  

z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

3. Termin, o którym mowa w pkt 2 może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium                                   

w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

5. 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, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz 
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że brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Cofnięcie prawidłowo złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się 

praw do wniesienia odwołania nie wywołuje skutków prawnych. 

6. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny                        

do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny 

wniosek wszystkich stron zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

7. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy 

jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ 

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia 

sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia im zawiadomienia   o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o 

przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie 

niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

2. Karta Informacyjna przedsięwzięcia 

Otrzymują: 

1. Miasto i Gmina Mordy 

2. Strony zgodnie z wykazem 

3. a/a 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych                                  

ul. Kazimierzowska 9,08-110 Siedlce 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 

49, 08-300 Sokołów Podlaski  

4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Joanna Pawluk 

tel. 25-641-54-02  w.46 
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