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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. I23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyj'nego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.), afi. 63 ust. 2 ustawy z dnia
3 paldziernika 2008 r. o udostEpnieniu informacji o Srodowisku i j"go ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
nr 199 poz. 1227, ze zm.), a takhe $ 3 ust. I pkt. 79 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigd mogece znaczqco oddzialywa|
na Srodowisko (D2.U.2013 poz.817), po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Gdowskiej zam.
ul. Gradowskiego 17 m 9, 09-402 Plock dzialajqcej w imieniu Gminy tr-4ck,

ul. Gostyniriska 2, 09-520 tr 4ck o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjp przedsigwziEcia polegaj4cego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowoSci tr qck ul. Dluga i w miejscowoSci Wola tr-qcka w gminie tr 4ck w oparciu
o wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie znak
WOOS-II.4240.1470.20I4.MWA z dnia 12 stycznia 2015 r. i Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku znak PPIS/ZNS/45 IlL2}lEJ 1802012014 z dnia
8 grudnia2}I4 r.

postanawiam

1. odstqpii od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiEwziEcia polegaj4cego na ,,budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci tr-4ck

ul. Dluga i w miejscowoSci Wolat-qcka w gminietr'qck".

Uzasadnienie

Pani Iwona Gdowska dzialajeca w imieniu Gminy tr-4ck, ul. Gostyniriska 2, 09-520 tr-qck
wnioskiem z dnta 26 listop ada 2014 r. wraz zkartqinformacyjna oraz zaNqcznikami wystqpila
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiEwziEcia
polegaj4cego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci tr qck ul. Dluga
i w miejscowoSci Wola N-qcka w gminie tr-4ck.

W6jt Gminy N-qck wystqpil z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania tego przed,sigwzigcia La Srodowisko i ewentualnego raportu
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie i Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 15 grudnia 2014r.
znak WOOS-[-4240.1470.2014.MWA wezwal do uzupelnienia przedNohonej karty
informacyjnej, po jej uzupelnieniu wydal Postanowienie z dnia 12 stycznia 2015r. znak
WOOS-II.4240.L470.20I4.MWA wyrazil opiniE, 2e dla dw przedsiEwziEcia nie istnieje
konieczn oic przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku stwierdzil, 2e nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla w/w przedsigwzigcia - Opinia
SanitarnaPPISlZNS/4s llI20lEJl8020l20I4 z dnia 8 grudni a2014 r.



W zwi4gku z powyhszympostanowiono jak na wstEpie.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zuinlenie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku za moim poSrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego dorEczenia.

Otrzymuj4:

1. Pani Iwona Gfrwska - pelnomocnik Inwestora

2. skony poptzez podanie do publicznej wiadomo5ci na okres 7 dnr, - umiesz czerie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Lqpku
www.lack.bipgminy.pl orazna tablicy ogloszeri urzEdu Gminy w 4ttu3. Sottys wsi L4ck
4. Soltys wsi Wolatr-qcka
5. ala
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