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Postanowienie 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.), 
a takze § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a rozporzqdzenia Rady Ministraw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Oz. U 2016, poz. 71) oraz art. 123 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania administracyjnego (tekstjednolity- Oz. U. 
2018 r. poz . 2096 z pazn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wafdemara Wasika z dnia 06.02.2019 r. 
w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajqcego na 
wydobywaniu kopaliny ze zloza piask6w "Adamowo", w granicach dzialki gruntu 12/2 obr~bu 
geodezyjnego Adamowo, gminy Nowe Miasto, powiatu plonskiego. 

Postanawiam 

Nie nakladac obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia 
polegajqcego na wydobywaniu kopaliny ze zloza piask6w "Adamowo", w granicach dzialki gruntu 12/2 
obr~bu geodezyjnego Adamowo, gminy Nowe Miasto, powiatu plonskiego. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem zlozonym dnia 08 lutego 2019 r. Pan Waldemar Wasik wystqpil 0 wydanie decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajqcego na wydobywaniu kopafiny ze 
zloza piask6w "Adamowo", w granicach dzialki gruntu 12/2 obr~bu geodezyjnego Adamowo, gminy 
Nowe-Miasto, powiatu plonskiego. _ 
Do wniosku dOlqczono 4 egz. karty informacyjnej przedsi~wzi~cia wraz z ich zapisem w formie 
elektronicznej, poswiadczonq przez wlasciwy organ kopi~ mapy ewidencyjnej obejmujqcej 
przewidywany teren , na kt6rym b~dzie realizowane przedsi~wzi~cie w skali 1 :5000 Z oznaczonym 
zakresem realizacji wraz z zapisem w formie elektronicznej, wypis z ewidencji grunt6w obejmujqcy 
przewidywany teren , na kt6rym b~dzie realizowane przedsi~wzi~cie wraz informacjq 0 wlascicielach 
sqsiedn ich nieruchomosci gruntowych. Teren planowanego przedsi~wzi~cia polozony jest na 
obszarze obj~tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z miejscowym plan em zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Rade Gminy 
Nowe Miasto Uchwalq 92/Xffl/2004 z dnia 13 pazdziernika 2004 roku , opublikowanq w Ozienniku 
Urz~dowym Wojewadztwa Mazowieckiego Nr 303 z dnia 11 grudnia 2004 roku, poz. 8570 dzialka 
polozona we wsi Adamowo oznaczona w ewidencji grunt6w numerem 12/2 stanowi teren 
powierzchniowej eksploatacji kruszywa oznaczony w planie PE/03. 

W6jt Gminy Nowe Miasto na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 
o udost~pnien i u informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U 2018 r. poz . 2081 z p6Zn. zm .) oraz 
art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego 
(tekst jednolity- Oz. U. 2018 r. poz.2096 z p6zn. zm.) zawiadomieniem z dnia 19 futego 2019 r. 
poinformowal strony post~powania 0 zlozonym wniosku . 

Planowc;lne przedsi~wzi~cie nalezy do kategorii przedsi~wzi~e wart. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko(Oz. U. 2018 r. poz. 
2081 z p6Zn. zm:) oraz wymienione jest § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a rozporzqdzenia Rady Ministraw z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywae na srodowisko 
(Oz. U 2016, poz. 71) , a wi~c nalezy do przedsi~wzi~e mogqcych potencjafnie znaczqco oddzialywae 
na srodowisko, dla kt6rych sporzqdzenie raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko moze bye 
wymagane. 

1 

http:ITl.6220.2.2019.JM


• 


Organy opiniujqce nie stwierdzily obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
planowanego przedsi~wzi~cia . 

1. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku w wydanej przez siebie w dniu 28 lutego 
2019 roku opinii , znak nr ZNSA71. 027.20 19.08 nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

2. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w wydanej przez siebie w dniu 06 marca 
2019 roku opinii, znak nr WOOS-L4220.147.2019MS nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko. 

3. 	 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki 
Wodnej W Warszawie w wydanym przez siebie w dniu 30 lipca 2019 roku postanowieniu , znak 
WARZSA36.1.332.2019.ZZ01 .MT/EKfMZ.3 wyrazil opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia nie 
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W oparciu 0 w/w opinie oraz po przeprowadzeniu wlasnej uwzgl~dniajqcej uwarunkowania 
przedstawione wart. 63 ust. 1 w/w ustawy udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko analizy 
dostarczonych wraz z wnioskiem material6w, organ prowadzqcy post~powanie postanowil nie 
nakladac na Inwestora obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na 
srodowisko, argumentujqc to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiony 
ponizej sposob 

1. 	 Rodzaj i charakterystyka przedsil(wzil(cia, z uwzgl((dnieniem: 

a) skali przedsi((wziecia i wielkosci zajrnowanego terenu oraz wzajemnych proporcji 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na wydobywaniu piasi<6w (kopaliny obj~tej prawem 
wlasnosci nieruchomosci gruntowej) w granicach dzialki gruntu nr 12/2 obr~bu geodezyjnego 
Adamowo, gminy Nowe Miasto, powiatu plonskiego. Miejsce planowanego wydobywania kopalin 
znajduje si~ w odleglosci ca 4,5 km na wsch6d od Nowego Miasta siedziby wladz gminnych, ca 22,5 
km na wsch6d od Plonska siedziby wladz powiatowych oraz ca 52 km (odleglosc drogowa 74 km) na 
p6/noc od Warszawy. Powierzchnia terenu przedsi~wzi~cia wynosi 1,7846 ha. Planowane roczne 
wydobycie kopaliny wyniesie ca 2-20 tys . ton, a srednio ca 5,0 tys. ton tj . do ca 3,0 tys . m3 w ciqgu 
roku . Zgodnie z ewidencjq grunt6w teren planowanego przedsi~wzi~cia obejmuje grunty klas 
bonitacyjnych niechronionych i w calosci obejmuje grunty orne RVI klasy bonitacyjnej. Warstwa 
zlozowa wy-st~puje pod nadkladem 0 stalej grubosci ca 0,3 m. Nadklad, wyst~pujqcy jedynie poza 
istniejqcym wyrobiskiem poeksploatacYJnym. zbudowany jest z osad6w latwo urabialnych tj . warstwy 
glebowej. Warstwa zlozowa, zbudowana z warstwy piask6w z domieszkq zwir6w, charakteryzuje si~ 
niewielkq miqzszosciq rz~du 3,5 m. Planowane do eksploatacji zloze charakteryzuje si~ niezlozonymi 
warunkami hydrogeologicznymi tj wyst~powaniem warstwy z/ozowej powyzej zwierciad/a w6d 
gruntowych. Wobec powyzszych warunk6w geologiczno-g6rniczych projektuje si~ eksploatacj~ 

kopaliny ze zloza piask6w "Adamowo" sposobem odkrywkowym jednym pi~trem eksploatacyjnym, 
z poziomu zatopionego na powierzchni spqgowej warstwy zlozowej tJ . z gl~bokosci ca 3,5-4,0 m p.p.t. 
Kopalina w strefie frontu eksploatacyjnego b~dzie, bezposrednio po odspojeniu, /adowarkq podawana 
na srodki transportu kruszywa i wywozona poza teren planowanej inwestycji. Roboty przygotowawcze 
na zlozu polegac b~dq na wyznaczeniu i oznaczeniu powierzchni eksploatacji , powierzchni 
zdejmowania nadkladu, miejsca udost~pniania zloza oraz wyznaczeniu miejsc skladowania nadkladu. 
Planowany obszar gorniczy zostanie oznakowany tablicami informacyjno -ostrzegawczymi. Innych 
robot przygotowawczych nie przewiduje si~ Nadkladowe masy ziemne zostanq zdeponowane na 
zwalowiskach zewn~trznych (na terenie pas6w ochronnych) i zostanq docelowo wykorzystane do 
rekultywacji grunt6w poeksploatacyjnych Teren planowanego p rzedsi~wzi~cia obejmuje juz 
udokumentowane zloze kopaliny , a projektowana dzialalnosc dotyczy wydluzenia prowadzonej 
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dzialalnosci i zwi~kszeniu powierzchni zloza obj~tej robotami wydobywczymi. W zwiqzku z 
eksploatacjq inwestycji nie przewiduje si~ zmiany stosunk6w wodnych na terenie projektowanego 
przedsi~wzi~cia, w tym nie przewiduje si~ wznoszenia budynk6w i plac6w postojowych, powodujqcych 
koniecznosc odprowadzania w6d opadowych. Zaklada si~. ze w trakcie prowadzenia eksploatacji 
zostanq zachowane pasy ochronne zgodnie z normq PN-G-021 002013-12 "G6rnictwo odkrywkowe. 
Pas zagrozenia i pas ochrony wyrobisk odkrywkowych. Uzytkowanie i szerokosc" - 6 m od 
nieruchomosci gruntowej nie pozostajqcej w dyspozycji uzytkownika zloza, stanowiqcych grunty rolne; 
- 15 m od nieruchomosci gruntowej nie pozostajqcej w dyspozycji uzytkownika zloza, stanowiqcych 
grunty lesne i grunty zadrzewione; -10 m od drogi publicznej (droga wojew6dzka 0 nawierzchni 
asfaltowej) . 

b)powi'!zan z innymi przedsiywziyciami, w szczegolnosci kumulowania sis; oddzialywaD. 

przedsiywziyc znajduj,!cych siy na obszarze, na ktore bydzie oddzialywac przedsiywziycie 


Planowana inwestycja b~dzie cz~sciowo powiqzana z innymi przedsi~wzi~ciami (sqsiadujqce drogi). 
Jednak z uwagi na rodzaj i skal~ planowanej inwestycji nie przewiduje si~ wystqpienia 
ponadnormatywnego kumulowania si~ oddzialywari przedsi~wzi~c znajdujqcych si~ na obszarze, na 
kt6ry b~dzie oddzialywac inwestycja. 

c)wykorzystania zasob6w naturalnych, surowc6w, paliw i energii : 

Na terenie planowanego przedsi~wzi~cia nie wyst~pujq zadne cieki i zbiorniki wodne. Przewidywany 
proces wydobycia nie b~dzie wymagal zuzycia wody oraz energii elektrycznej. 

d)emisji i wystypowania innych uciqzliwosci 

Na terenie planowanego przedsi~wzi~cia podstawowymi maszynami urabiajqcymi, ladujqcymi, 
zwalujqcymi i transportujqcymi b~dq: 
- spycharka - sluzqca do przemieszczania nadkladu na zwalowiska, z nap~dem spalinowym, na 
podwoziu gqsienicowym; 
- ladowarka - sluzqca do urabiania zloza i ladowania kruszywa z nap~dem spalinowym, na podwoziu 
kolowym, 0 parametrach technicznych pozwalajqcych na prowadzenie prac zwiqzanych z eksploatacjq 
piask6w; 
- samochody technologiczne - sluzqce do transportu kruszywa i nadkladu, z nap~dem spalinowym, na 
podwoziu kolowym, 0 parametrach technicznych pozwalajqcych na prowadzenie prac zwiqzanych z 
eksploatacjq piask6w. Odstawa kopaliny b~dzie odbywala si~ przy pomocy samochod6w ci~zarowych 
nie nalezqcych do "zakladu g6rniczego". Eksploatacja kruszywa b~dzie prowadzona sezonowo, zas 
wielkosc wydobycia b~dzie zalezna od zapotrzebowania na kruszywo naturalne. Zaklada si~ 

prowadzenie eksploatacji w okresie od wczesnej wiosny do p6znej jesieni, przy rocznym wydobyciu 
okolo 3,0 tys. m3/rok (tj. srednio 25 m3/dzieri). Zaklada si~, ze roboty na powierzchni terenu, zwiqzane 
z przemieszczaniem nadkladu, b~dq prowadzone w okresie jesiennym (poza okresem I~gowym) tj. w 
okresie duzej wilgotnosci , co ograniczy do minimum rozprzestrzenianie si~ zanieczyszczeri pylowych. 
Wydobycie kopaliny b~dzre prowadzone z dna wyrobiska, czyli srednio ca 4 m ponizej naturalnej 
powierzchni terenu. Miejsce pracy maszyny urabiajqcej kopalin~ b~dzie wobec tego ograniczone 
"ekranami akustycznymi" 0 wysokosci co najmniej 6 m (Iiczqc zwalowiska zewn~trzne 0 wysokosci ca 
2,0 m). Ze wzgl~du na powyzsze emisja do powietrza oraz emisja halasu z pracy ladowarki - jedynej 
maszyny urabiajqcej kopalin~, ograniczy si~ jedynie do planowanego przedsi~wzi~cia tj. do wyrobiska 
powstajqcego w wyniku wydobycia kopaliny 
Pochodzqce z tych maszyn (ladowarka, samochody transportujqcy urobek) zanieczyszczenie 
powietrza jest znikome. Okresowa praca tych urzqdzeri nie powoduje przekroczenia norm kazdego z 
zanieczyszczeri, emitowanych w czasie ruchu i przy nawet najniekorzystniejszych warunkach 
atmosferycznych. Podstawowym dzialaniem profilaktycznym jest prawidlowa konserwacja i utrzymanie 
w dobrym stanie pracujqcego sprz~tu. Nie przewiduje si~ zadnych dodatkowych dzialan ochronnych w 
tym zakresie . 
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e)ryzyka wystClpienia powaznej awarii, przy uwzgl((dnieniu uzywanych substanci i 
i stosowanych technologii: 

Nie przewiduje si~ wystqpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych . Potencjalne 
zagrozenie wystqpieniem awarii zwiqzane jest jedynie z zanieczyszczeniem osrodka gruntowego 
produktami ropopochodnymi. Przewidywany spos6b post~powania do minimum wyklucza powstanie 
takich awarii. Wynika to min. z faktu, ze 
- tankowanie ladowarki i spycharki b~dzie si~ odbywac na terenie planowanego przedsi~wzi~cia 

a tankowanie samochod6w transportujqcych kruszywo b~dzie odbywac si~ poza terenem 
planowanego przedsi~wzi~cia . Tankowanie ladowarki i spycharki b~dzie si~ odbywac z cystern 
posiadajqcych atest na tankowanie poza stacjami paliw. 
- na terenie planowanego przedsi~wzi~cia nie b~dq magazynowane zadne produkty ropopochodne. 
- wymiana oleju , naprawa i przeglqdy techniczne sprz~tu do robot ziemnych prowadzone b~dq 
w specjalistycznych punktach, poza terenem planowanej inwestycji. 
Maszyny i urzqdzenia pracujqce na terenie planowanej inwestycji obj~te b~dq systematycznq kontrolq 
technicznq i serwisowq okreslonq w dokumentacji techniczno-ruchowej , celem wyeliminowania 
zdarzen awaryjnych grozqcych niekontrolowanym (w tym szczeg61nie powolnym, trudno 
zauwazalnym) wyciekiem produkt6w ropopochodnych . Eksploatacja zloza b~dzie prowadzone 
powyzej poziomu w6d . Wyrobisko zostanie zabezpieczone przed nielegalnym skladowaniem odpad6w 
i wylewaniem sciek6w. Planowana dzialalnosc nie jest zwiqzana z nadpoziomowym gromadzeniem 
i magazynowaniem wody . Teren rozpatrywanej dzialki gruntu nie znajduje si~ w strefie zagrozonej 
naturalnym, katastroficznym zalewem w6d powierzchniowych lub podziemnych. Na terenie 
planowanego przedsi~wzi~cia nie planuje si~ lokalizacji obiekt6w budowlanych. Wobec powyzszego 
nie przewiduje si~ wystqpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych . 

2. 	 Usytuowanie przedsittwzittcia, z uwzgl~dnieniem mozliwego zagrozenia dla 
srodowiska, w szczegolnosci przy istniej~cym uZytkowaniu terenu, zdolnosci 
samooczyszczania si~ srodowiska i odnawiania sitt zasob6w naturalnych, walorow 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow 

-zagospodarowania przes-trzennego uwzglttdniaj~ce:-

a) 	 obszary wodno- blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych 

Na terenie planowanego przedsi~wzi~cia , do gl~bokosci koncowej otwor6w badawczych wykonanych 
dla udokumentowania zloza , nie stwierdzono zwierciadla w6d gruntowych. Zwierciadlo pierwszej 
warstwy wodonosnej wyst~puje na rz~dnej ca 112,0 m n.p.m. tj . ca 10 m ponizej powierzchni terenu. 
Najblizsze obszary wodno-blotne i obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych wyst~pujq w 
odleglosci co najmniej 0,35 km na poludnie od rozpatrywanego terenu i powiqzane Sq z niewielkimi 
ciekami wodnymi , odprowadzajqcymi wody powierzchniowe do Sony. Zar6wno na terenie planowanej 
inwestycji jak r6wniez w jej zasi~gu nie wyst~pujq siedliska I~gowe oraz ujscia rzek . 

b) 	 obszary wybrzezy 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) 	 obszary g6rskie lub leSne 

Na obszarze przedsi~wzi~cia nie wyst~pujq grunty lesne ani nie wyst~pujq zadrzewienia . Najblizsze 
grunty zalesione, w wi~kszosci samosiewki sosny i brzozy w wieku ca 10-15 lat, sCjsiadujq wzdluz 
p6lnocnej i wschodniej granicy planowanego przedsi~wzi~cia . Dla grunt6w tych zostanie wyznaczony 
filar ochronny 0 szerokosci pasa 15 m. Zwarty kompleks lesny oddalony jest co najmniej 150 m od 
polnocnej granicy planowanego przedsi~wzi~cia . 

d) obszary obj((te ochrona, w tym strefy ochronne ujs:c w6d i obszary ochronne zbiomik6w 
w6d sr6dlqdowych 
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Na terenie rozpatrywanego zloza nie znajdujq si~ zadne obiekty obj~te ochronq przyrodniczq, w tym 

obszar zloza "Adamowo" p%zony jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu. Najblizszym 

obszarem obj~tym ochronq przyrodniczq (Nadwkrzanski OCHK) oddalony jest co najmniej 4,5 km od 

granic planowanego przedsi~wzi~cia . W promieniu ca 10 km od rozpatrywanego terenu nie 

wyznaczono obszar6w Natura 2000. Rozpatrywany teren zlokalizowany jest poza strefq korytarza 

ekologicznego a najblizszy korytarz oddalony jest ca 5 km od planowanego przedsi~wzi~cia . Nalezy 

dodatkowo zaznaczyc, ze planowana inwestycja nie b~dzie ogrodzona a wydobycie kopaliny b~dzie 


prowadzone jedynie w warstwie suchej na niewielkq gl~bokosc . Wobec powyzszego powstajqce 

wyrobisko nie b~dzie stanowilo bariery. Teren planowanego przedsi~wzi~cia polozony jest poza strefq 

ochronnq uj~(; w6d podziemnych . Najblizsze uj~cie w6d podziemnych oddalone jest ca 1,75 km od 

poludniowo-wschodniego naroznika planowanego przedsi~wzi~cia . W rejonie projektowanej inwestycji . 

uzytkowa warstwa wodonosna wyst~puje pod ciqglq izolacjq utwor6w trudno przepuszczalnych. 


e) obszary wymagaj,!ce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystypowanie gatunk6w roslin 

i zwierz(lt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ochronq, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostale [ormy ochrony przyrody 


Na obszarze projektowanego przedsi~wzi~cia nie wyst~pujq obszary wymagajqce specjalnej ochrony 

ze wzgl~du na wyst~powanie gatunk6w roslin i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych 


obj~tych ochronq, w tym obszary Natury 2000. 


f) 	 obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone 

W zwiqzku z projektowanym przedsi~wzi~ciem nie przewiduje si~ przekroczenia standard6w jakosci 

srodowiska w stosunku do stanu istniejqcego. Planowane przedsi~wzi~cie oddalone jest co najmniej 

215 km od najblizszej zabudowy chronionej akustycznie (dwa pojedyncze zabudowania kolonijnej 

zabudowy wsi Adamowo) . Na terenie planowanej inwestycji ani w zasi~gi jej oddzialywania nie 

stwierdzono przekroczen standard6w jakosci srodowiska. 

. . 

g) 	 obszary 0 krajobrazie maj,!cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Na terenie planowanego przedsi~wzi~cia nie wyznaczono stanowisk archeologicznych . Dodatkowo 

w wyniku wczesniejszej dzialalnosci wydobywczej, z terenu planowanego przedsi~wzi~cia , warstwa 

kulturowa zostala juz w wi~kszosci usuni~ta. 


h) 	 gystosc zaludnienia 

G~stos(; zaludnienia na terenie Gminy Nowe Miasto jest bardzo niewielka i wynosi 39,7 os6b/km2. 
Najblizsza zabudowa mieszkalna, typu zabudowy kolonijnej, oddalona jest ca 215 m od poludniowo
wschodniego naroznika terenu planowanego przedsi~wzi~cia. 

i) 	 obszary przylegajqce do iezior 

W promieniu ca 10 km nie wyst~pujq jeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 

3. 	 Rodzaj i skala mozJiwego oddzialywania rozwazanego W odniesieniu do 
uwarunkowan wymienionych pkt. 1 i 2 wynikaj~ce z: 
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• 


a) zaslegu oddzialywania-obszaru geograficznego liczby ludnosci, na kt6r'l 
przedsiywziecie moze oddzialywac 

Powierzchnia rozpatrywanej dzialki gruntu wynosi 1,7846 ha, wobec powytszego powierzchnia 
planowanego przedsi~wzi~cia wynosi r6wniez 1,7846 ha 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiywziycia na poszczeg61ne elementy 
przyrodnicze 

Przedsi~wzi~c ie polegajqce na wydobywaniu kruszywa naturalnego na terenie dzialki gruntu nr 12/2 
obr~bu Adamowo nalezy do inwestycji mogqcych transgranicznie oddzialywac na srodowisko. 

c) wielkosc i zlozonosc oddzialywania, z uwzglydnieniem obciaZenia istniej'lcej 
infrastruktury technicznej 

Ze wzgl~du na charakter i niewielkq skal~ przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si~ mozliwosci 
wystqpienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsi~wzi~cia nie b~dzie 
znaczqco negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej motna stwierdzic brak motliwosci 
wystqpienia oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlotonosci . Przedmiotowe przedsi~wzi~cie 
zar6wno w fazie realizacji , jak w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodk6w i technik, 
nie powinno znaCZqCO oddzialywac na srodowisko 

e) czasu trwania, czystotliwosc i odwracalnosc oddzialywania 

Planowane roczne wydobycie kopaliny wyniesie ca 2-20 tys. ton, a srednio ca 5,0 tys. ton tj . do ca 3,0 
tys. m3 w ciqgu roku, przy zalozeniu sredniej wielkosci wydobycia na poziomie 5,0 tys. ton (3,0 tys.

3 m ) planowana dzialalnosc b~dzie trwac, Iqcznie z rekultywacjq teren6w poeksploatacyjnych, do 15 
lat. 

ent6w i biorqc pod uwag~ powytsze 
Inspektora Sanitarnego, Regionalnego 

postanowiono 

Slawomir rizuz Zalewski 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zatalenie. 

Otrzymuja 
1. Wnioskodawca 
2. Strony post~powania 

Na podstawie art. 74 ust. 3 wlw ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostltpnieniu infonnaeji 0 srodowisku i 
jego oehronie, udziale spoleezenstwa w oehronie srodowiska oraz oeenaeh oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity- Oz. U. 2013 r. poz. 1235 z p6in.zm.l organ prowadzqey postltPowanie w sprawie dokonuje 
zawiadomien w trybie art. 49 KPA- niniejsze postanowienie zostalo zamieszezone na stronie Biuletynu Infonnaeji 
Publieznej." Urzltdu Gminy w Nowym Mieseie wywieszone na tabliey ogloszen Urzltdu Gminy w Nowy Mieseie. 
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