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Burmistrz Mszczonowa na podstawie ań, 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o Udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz_ U_ z 2022 r.

poz_ 1029), zawiadamia, że W dniU 13 czerwca 2022 r_ na Wniosek Dyrektora Zakładu
Gospodarki KomunaInej i Mieszkaniowej Gminy NlszczonóW, ul, spółdzie|cza 105,
96-320 MszczonóW, Wydana została decyĄa znak c.6220.38.2021.JJ
o środowiskowych uwarUnkowaniach dla przedSięWzięcia polegającego na:

,,Wykonaniu awaryjnei studni eksploatacyjnei st.2 na potrzeby komunalnego
u.ięcia Wód podziemnych (Badowo Dańki l) z utworów czwańozędowych

/plejstoceńskich/", na działce eW. nr,l2l2 obręb 0003 przy
ul, J. sokołowskiej W miejsco\rvości Badowo Dańki, gmina Mszczonó\.y, powiat

żyrardowski, Woiewództwo mazowieckie.

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
moźliwośc zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego W l\.4szczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj, W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600,

Niniejsza informacja oraz treśc decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW, przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości plzez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip,mszczonoW.pl) Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W Siedzibie Urzędu Miejskiego W l\4szczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W miejscu realizacji inwestycji,

-"-TI{ułek

otrz vmuia:

1. zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy MszczonóW,

2. ala. J.J.13.06.2022 l.



Do wYwieszenia na oołosżeń l14 dni}:

1. Ulząd t\iliejski W Mszczonowie - tablica ogło§zeń, BlP ,

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy MszczonóW - z prośbą
o Wywieszenie W miej§cu realizacji inwestycjii

Wylvieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Urząd MiejskiW Mszczonowie Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. PiłsUdskiego 1, 96-320 MszczonóW
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DEcYzJA

o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie ań,71 ust. 2pktz, ań,75 ust, 1pkt4, oraz ań. 84 i ań.85 ust, 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz_ U_ z 2022 l_, poz_ 1029), oraz arl_ 104 ustawy Z dnia 14 czefwca
1960 r, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz_ U_ z2021 r_, poz.735, ze zm.),
a także § 3 ust, 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Min]StróW z dnia 10 Września 2019 r.

W sprawie przedsięWzięc mogących Znacząco oddziavwać na środowisko (DZ, U,
z 2019 {-, poz, 1B39), po rozpatrzeniu Wniosku Dyrektola Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Miesżkaniowej Gminy MSZczonóW, ul, spółdzielcza 105, 96-320
l\łszczonóW, W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarUnkowaniach dla
przedsięWzięcia pole9ającego na,,Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej st.
2 na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki l) z utworóW
czwańorzędowych /plejstoceńskich/", na działce ew. nr 1212 obręb 0003 przy
ul, J, sokołowskiej W miejscowości Badowo Dańki, gmina l\,4szczonóW, powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie,

postanaWiam
nie nakładać obowiąZku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięWzięcia polegającego na ,,Wykonaniu awaryjnej studni
eksploatacyjnej st.2 na potrzeby komunalnego ujęcia Wód podziemnych
(Badowo Dańki l} z utworóW czwańorzędowych /plejstoceńskich/", na działce eW,
nr 1212 obręb 0003 przy ul, J. Sokołowskiej W miejscowości Badowo Dańki, gmina
N,4szczonóW, powiat zyrardowski, Województwo mazowieckie, oraz określic
środowiskowe UWarUnkowania dla WW, przedsięWzięcia:

1, Rodzaj i miejsce realizacii przedsięWzięcia

Planowane przedsięWzięcie polegać będzie na Wykonaniu awaryjnej StUdni
eksploatacyjnej st. 2 na potrzeby komunalnego ujęcia Wód podziemnych (Badowo
Dańki l) z utworóW czwańorzędowych /plejstoceńskich/, na działce eW, m 1212 obręb
0003 przy Ul, J, Sokołowskiej W miejscowości Badowo Dańki, gmina MszczonóW,
powiat zyrardowski, WojewódZtWo mazowieckie, Planowana inwestycja poIega na
WykonaniU awaryjnej (W odniesieniu do istniejącej studni st, 1) studni st. 2
o maksymalnej Wydajności 49 m3/h, na komunalnym Ujęciu Wód podziemnych, dla
zaspokojenia komunalnych potrzeb Wodnych Zakładu Gospodarki Komunalnej
i l\y'ieszkaniowej Gminy lvlszczonóW, tj, mieszkańcóW Gminy lV]szczonóW. Studnia
zostanie Wykonana systemem udarowo obrotowym W rufach o średnicy 508 mm
do głębokości 61,5 m p.p,t, Filtr zostanie posadowiony na głębokości ok, 61 ,0 m p,p,t,
na poduszce żWirowej o grubości 0,50 m, po zafiltrowaniu otworu zostanie Wykonana
Wokół części roboczej filtru obsypka piaskowo/żWirowa, natomiast powyżej obsypki,
Wokół rury nadfiltrowej - zostanie Wykonana uszczelka żwirowa, z ziarna o średnicy
3-5 mm,

l

MszczonóW, dn. 13.06.2022 r.



Bezpośrednie SąsiedźWo terenU, na którym planowana jest inwestycja, stanowią:
. od północy - użlki rolne,
. od Wschodu - użytki rolne i dalej, dalej zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne,
. od zachodu - użytki rolne idalej lokalna droga,
. od południa - ul. J, sokołowska i dalej użytki rolne i tereny leśne.

2. lstotne warunki korzystania ze środowiska W fazie realizacji i eksploatacji
lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wańości przyrodniczych, zasobóW
naturalnych i zabytkóW oraz ograniczenia uciążliwości dla terenóW
sąsiednich,

Ptanowane przedsięWzięcie będzie realizowane i eksploatowane z Uwzględnieniem
następUjących WarunkóW:

1) wzed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać oględzin terenu pod kątem
obecności gatunkóW chronionych i ich siedlisk; W przypadku gdy będą miały
zastosowanie przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, należy Wystąpić do
Właściwego organu z Wnioskiem o Wydanie decyzji derogacyjnej; analiza Winna
być prowadzona róWnież W kontekście możliwości uzyskania decyzji
zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących W stosunku do WW,

formy ochrony przyrody,
2) plzed rozpoczęciem robót oraz W trakcie prowadzenia prac budowlanych, należy

kontrolować teren budowy pod kątem Występowania zwierząt; w przypadku
stwierdzenia obecności zwierząt należy im umożliwić ucieczkę z terenu objętego
pracami budowlanymi lub dokonaó ich przeniesienia poza granice inwestycji, na
stanowisko zastępcze,

3) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć ewenlualne Wykopy W sposób
uniemożliwiający Wpadanie do nich Zwierząt.

4) prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa izgodnie
z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;

5) na etapie realizacji pzedsięWzięcia stosowaó sprawny technicznie sprzęt
i urządzenia:

6) nie stosowaó środkóW mogących zanieczyścić grunt i Wody podziemne lub
doprowadzió do zagrcżeń osiągnięcia ce|óW środowiskowych dla Wód
powierzchniowych i wód podziemnych;

7) do budowy stosować materiały Wykonane z tvlolzw, które nie Wchodzą
W reakcje chemiczne, pęez co mogłoby Spowodować zanieczyszczenie Wód
podziemnych i gruntowych;

8) zaplecze budowy, a W szczególności miejsca postoju po.jazdów i maszyn
budowlanych, zlokalizować W obrębie uszczelnionego terenu i Zabezpieczyć
przed pżedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i Wód oraz
Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych
WyciekóW paliW;

9) bezwzględnie przestrzegać WarunkóW eksploatacji ujęcia Wody podziemnej i nie
przekraczaó założonego poboru 49 m3/h ;

1o)prowadzić regularnie pomiary poboru Wód podziemnych celem zapewnienia
róWnowagi pomiędzy poborem a zasilaniem;

11)W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace
odwodnieniowe prowadzić bez konieczności tMałego obniżania poziomu Wód
gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania Wykopu oraz ograniczyć



WpłyW WW- prac do terenu działki inwestycyjnej; Wody z ewentualnego
odwodnienia zagospodarować z9odnie z obowiązującymi przepisami;

12loboly ziemne prowadzić W sposób nienaruszający stosunkóW gruntowo-
Wodnych;

13)zdjętą Wierzchnią Warstwę ziemi (odkład) sktadowaó poza obszarami, na których
znajdują się cieki Wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a taźe poza
obszarami kierunku spływu Wód powiezchniowych do ujęć Wód podziemnych;
odkład Wykorzystaó W obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar wzekazać
uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

14)powstające na etapie realizacji przedsięWzięcia odpady magazynować W sposób
selektywny, a następnie sukcesywnie pżekazwać do odbioru podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia W zakresje gospodarowania odpadami;

1s)powstające na etapie realizacji przedsięWzięcia niezanieczyszczone Wody
opadowe i roźopowe odprowadzaó na tereny zielone, W sposób njepowodujący
zalewania terenóW sąsiednich oraz niezmieniający Stanu Wody na gruncie,
W szczególności kierunku inatężenia odpływu WW, Wód ze szkodą dla gruntóW
Sąsiednich;

1o)powierzchnię terenu W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego
WyprofiIować W celu zapewnienia odpływu Wód opadowych i roztopowych z jego
bezpośredniego sąsiedztwa oraz utrzymywaó W czystości;

17)podczas prowadzenia odwiertóW stosować szczelne izolowanie nawierconych
Warstw Wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploalacji, zapobiegające
ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu;

18)planowane ujęcie nie może Wwierać negatywnego Wpływu na inne ujęcia oraz
nie powinno ograniczać wzyznanych wcześniej praw innym użytkownikom Wód;

1g)Wszelkie prace związane z rca|izaąą inwestycji należy prowadzić W porze
dziennej, tj. W godzinach 6-22, z Włączenlem prac Wymagających ciągłości
technologicznej, tj, pompowania oczyszczającego i próbnych pompowań;

2o)otwór studzienny podczas okresu realizacji, jak ipodczas późniejszej eksploatac.ii
zabezpieczyć przed możljwością Wpadania drobnych zwierząt;

21)na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiornikóW
bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie
opróżniać pżez Uprawnione podmioty;

22)stosować do transpońu pojazdy sprawne technicznie, nieprzeciążone
z aktualnym przeglądem technicznym;

23)przedsięWzięcie zrealizować z materiałóW gwarantujących szczelność,
Wytrzymałośó, nieagresywność dla środowiska oraz posiadających Wymagane
prawem ceńyfikaty;

z4)utzymwać teren inwestycji na każdym etapie jej realizacji W należytym
poządku.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
W dokumentacji Wymaganei do Wydania decyzji, o których mowa W ań. 72
ust. 1, w szczególności w proiekcie budowlanym, W przypadku decyzji,
o których mowa W ań. 72 ust. 1 pkt 'l, 10, 14, 18 i 19:

a) planowane przedsięWzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o m ew. 1212
o powierzchni 1100,0 m', z czego dla potrzeb iunkcjonowania ujęcia Wygrodzono
powierzchnię ok. 370 m2 W miejscowości Badowo Dańki, przy ulicy J.
sokołcwskiej, W obrębie nr 0003, Gmina MszczonóW, powiat źyrardowski,
Województwo mazowieckie;



b) przedmiotowe przedsięWzięcie polegało będzie na Wykonaniu awaryjnej
(W odniesieniu do istniejącej studni St, 1) studni st.2 o maksymalnej Wydajności
49 m3 /h, na komunalnym ujęciu Wód podziemnych zlokalizowanym przy ul.
J. sokołowskiej W miejscowości Badowo Dańki;

c) zgodnie z KlP planowana studnia zostanie zrealizowana popżez odwień otworu
studziennego do głębokości ok,610 m p.p,t, z poborem Wód z czwańorzędowej
Wa§twy Wodonośnej;

d) planowana studnia nie będzie eksploatowana w czasie ciągłym, planowana jest
jako awaryjna i uzupełniająca dla studni st. 1 zlokalizowanej W odległości ok, 27
m od planowanej studni,

e) zgodnie z KlP spodziewana depresja ujęcia Wyniesie ok, ,11,3 m, przy
szacowanym leju depresji Wynoszącym ok, 244 m;

0 Wykonanie studni Systemem udarowo-obrotowym W rurach o średnicy 508 mm
do głębokości 61,5 m p.p.t.; filtr zostanie posadowiony na głębokości 61 ,0 m p.p.t
na poduszce 

^t/irowej 
o grubości 0,5 m;

g) po zafiltrowaniu otworu Wykonana zostanie obsypka piaskowo/żWirowa;
h) studnia zostanie zabezpieczona szczelna obudową;
i) do poboru wody zainstalowana zostanie pompa gĘbinowa o mocy do 10 kW;j) nowe urządzenie Wodne, na podstawie geodezyjnego pomiaru

powykonawczego, należy nanieść na zasoby geodezyjne;
k) należy przygotować informację dla okolicznych mieszkańcóW o planowanym

rozpoczęciu prac budow|anych i okresowych uciążliwościach związanych z ich
prowadzeniem;

I) p|ac budowy Wyposażyć W sorbenty do usuwania rozlanych substancji
ropopochodnych; W przypadku ich awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie
niezwłocznie usunąć, a następnie pżekazać uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwienia;

m) prace budowlane będą przeprowadzane pży użyciu sprawnego spzętu -
W szczególności Wyk|uczającym Wystąpienie WyciekóW paliwa;

n) stosowanie materiałóW oraz korzystanie z technologii zapewniających trwałość
pżedsięWzięcia;

o) prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym
harmonogramem lobót, W sposób zorganizowany Wyłącznie W porze dziennej;

p) Wykonywanie robót budowlanych przez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracownikóW;

q) Wykorzystywanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego normy ochrony
środowiska; konieczna jest Właściwa eksploatacja i konseMacja
Wykorzystywanych maszyn;

r) obszar inwestycji powinien być zagrodzony i zabezpieczony przed dostępem
osób postronnych o@z zwierząt:

s) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestzennego gminy
MszczonóW, zatwierdzonego uchwałą Nr xll/153/16 Rady Nłiejskiej
W Mszczonowie z dnia 26 kwietnia 2016 l. (Dz. Urz. Woj. Maz. z2016 r., poz.
47 83\, olaz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr Lex_1,41 31, 95.20 1 6,8Ł Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 mĄa 2016 r, (Dz. Urz. Woj, Maz.z2016 r., poz.4787\,
WW. działka znajduje się częściowo:

. na terenach infrastruktury technicznej - ujęcie wody (dyspozycja planu
WW),

na terenach komunikacji - teren dróg publicznych kategorii gminnej, klasy
lokalnej (dyspozycja planu 5KD/L).
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UzAsADNlENlE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i lvlieszkaniowej Gminy lvlszczonóW
ul, Spółdzielcza 105, 96-320 l\4szczonóW, złożył Wniosek wraz z załącznikami
W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia
polegającego na ,,Wykonaniu awaryjnej Studni eksploatacyjnej St,2 na potrzeby
komunalnego ujęcia Wód podziemnych (Badowo Dańki l) z utworóW czwaftorzędowych
/plejstoceńskich/", na działce ew. 1212 obręb 0003 przy ul, J, sokołowskiej
W miejscowości Badowo Dańki, gmina l\,4szczonóW, powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W § 3 ust. ,1 pkt 73 Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Września 2019 r,

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziawaó na środowisko (Dz. U,
z2o19 l., poz. '1839\.

Działając zgodnie z arl,64 ust, 1 pkt 1, 2 l4 Ustawy z dnia 3 października
2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udzia|e społeczeńshła
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U. z 2022 r_,

poz. 1029), Burmistlz Mszczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W Sprawie obowiąZku przeprowadzenia oceny oddzialywania WW,

przedsięWzięcia na środowisko iW przypadku stwierdzenia takiego obowiązku
o określenie zakresu rapońu o jego oddziaływaniu na środowisko, Regionalny Dyrektor
ochrony Srodowiska W Warszawie Wyraził opinię - pismo znak: Woos-
|.4220.1975.2021.AST z dnia 14 lutego 2022 r. (daIa WpłyWU do tut, UrzędU
14.02.2022 r.\, że dla realizacji WW- przedsięWzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektol Zarządu Zlewni W

Łowiczu Państlvowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania WW. przedSięWzięcia na środowisko iWskazał na
konieczność UWzględnienia W decyzji o środowiskowych uWarunkowaniach określonych
WarUnkóW i Wymagań - opinia Znak: WA,ZZS,5,435,1,556,2021-PD z dnia 16 lutego
2022 {. (data wptlwu do tut. Urzędu 28-02-2022 r-)-

Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W Zyrardowie, u|, l\,4oniuszki 40, nie Wydał
opinii, o której mowa W ań, 64 ust, 1 pkt 2 usIawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowiskU ijego ochronie, udziale społeczeńStWa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- u. z 2022 r-,
poz. 1029), odpowiednio W terminie, o którym mowa W ań, 64 ust, 4 cyt. Wyżej ustawy -
tut, or9an traktuje jako brak zastrzeżeń do planowanej realizacji WW, przedsięWzięcia,

Mając na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej
uwarunkowania przedstawione W ań, 63 ust, 1 ustawy ,,ooś" - analizy dostarczonych
Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od
nałożenia obowiąZku przeprowadzenia oceny oddział!,!Vania przedSięWzięcia na
środowisko, argumentując to W odniesieniU do poszczególnych uwarunkowań:

1) Rodzai i charaktervs

skali przedsiewzi9Gia iWielkości zaimowaneqo terenu oraz ich wzaiemnvch
proporcii. a także istotnvch rozwiazań charaktervzuiacvch przedsięwziecie:

a}

)



Planowana inwestycja polega na Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej
st.2 o maksymalnej Wydajności 49 m3/h dla zaspokojenia potrzeb Wodnych
mieszkańcóW gminy MszczonóW, Woda ujmowana będzie z utworóW
czwańorzędowych. studnia zostanie Wykonana systemem udarowo-obrotowym
W rurach o średnicy 508 mm do głębokości 61,0 m p.p.t., Filtr kolumnowy z rur PVc
zostanie posadowiony na głębokości-ok. 61 ,5 m p,p.t. na poduszce żWirowej o grubości
0,50 m, W ramach inwestycji pzebudowie ulegnie Wewnętżna sieć Wodociągowa
i energetyczna ujęcia,

Na terenie działki inwestycyjnej znajdują się Wyłącznie wządzenia i budynek
niezbędne dla potrzeb pracy ujęcia, Występuje na niej Wyłącznie roślinność W formie
pielęgnowanego trawnika. Na analizowanym obszarze nie Występują gatunki roślin lub
zbiorowiska roślinne objęte ochroną, W związku z realizacją studni nie przewiduje się
Wycinki dlzew, Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono siedlisk zwierząt, mogą
natomiast Występować pojedyncze osobniki, którym Występujące ogrodzenie nie
przeszkadza W migracji czy żerowaniu, Wyklucza się możliwośc Występowania tutaj
dużych i średnch ssakóW, Mogą tu żerować natomiast myszy szczury czy krety. Na
działce inwestycyjnej StwierdZono Występowanie następujących ptakóW: Wróbli,
szpakóW i srok, Nie stwieldzono Występowania gadóW i płaZóW. Licznie
reprezentowana na badanym obszarze jest fauna StawonogóW, szczególnie owadóW,
Wśród których należy Wymienić szarańczaki i pluskwiaki oraz licznych przedstawicieli
rodziny biegaczowatych. Licznie reprezentowana jest także fauna pajęczakóW,
szczególnie często spotykane Są krzyżaki, Skakuny i kosarze, Choc WystępująCa na
terenie inwestycji fauna stawonogóW jest liczna i żróznicowana, nie stwierdzono Wśród
niej gatunkóW rzadkich i chronionych,

b) powiązań z innvmi przedsiewzieciami. W szczeqólności kumulowania sie
oddziaĘWań przedsiewzieć realizowanych i zrealizowanych, dla którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.
znaiduiacvch sie na terenie. n któ.vm olanuie sie realizacie
Drzedsiewziecia. oraz w obszarze oddzia nla Drzedsiewżlecla ub
którvch oddziaływania mieszczą się W obszarze oddziaływania

nowan a w zakresie kim ich od
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięWzi9ciem

Z kańy infomacyjnej przedsięWzięcia nie Wynika, aby planowana inwestycja była
powiązana z innymi przedsięWzięciami, nie Wystąpi Więc kumulowanie się oddziaływań
przedsięWzięc, ponieważ najbliżej funkcjonUjący otwór studzienny znajduje się
W odległości ok. 27 m W kierunku północno-Wschodnim od projektowanej studni,
lnwestor zakłada, że eksploatacja planowanego przedsięWzięcia, zrealizowanego przy
założeniach określonych W karcie informacyjnej przedsięWzięcia, nie będzie
powodowaó negat}ryr'nego oddziaływanja na środowisko, Warunki życia iZdrowia ludzi,
W chwili obecnej na ujęciu funkcjonuje studnia St, 1,

różnorodności bioloqicznei, Wykorzystania zasobóW naturalnych, w tym
qlebv, wodv i powierzchni ziemi:

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się W sposób istotny do zmniejszenia
różnorodności biologicznej terenu,
Na etapie realizacji inwestycji Wystąpi Zapotrzebowanie na materiały budowlane typowe
dla tego rodzaju inwestycji, o[az m,in,: Woda, energia elektryczna ipaliwa, Na etapie
eksploatacji przedsięWzięcia Wykolzystywane będą: Woda, energia eiektryczna.
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c)



d) emisii i wvsteDowani innvch uciaż|iwości:

Z informaCji przedstawionych W karcie informacyjnej przedSięWzięcia Wynika, że
W trakcie realizacji inwestycji Wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietlza, będą róWnieź powstawały ścieki
iodpady, Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac
realizacyjnych, Natomiast eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie oddzialywac
na środowisko W zakIesie emisji substancji do powietrza, jak róWnież, nie będzie
Znacząco negatywnie oddzjał},vr'ać na środowisko akustyczne z uwagi na to, że
ulządzenja i instalacje niezbędne dla działania systemu umieszczone będą pod ziemią,
Nje Wystąpią inne negat}ryVne odd ziaĘwania na poszczególne komponenty środowiska,

Prace budowlane wiążą się z ryzykiem przedostania się do środowiska gruntowo-
Wodnego materii obcej, zagrażąącej stabilności środowiska, celem uniknięcia
powyższą sytuacji naleźy dochowac Wszelkich starań, aby prace budowlane nie
Spowodowaly dostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-Wodnego.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby iWód gruntowych, a takźe Wód
powierzchniowych podczas reaiizacji inWestycji Wprowadzono Warunki dotyczące
sposobu zagospodarowania zaplecza budowy oraz bazy materiałowej ipaliwowej,
Warunki postępowania z humUsem 0ednokierunkowe zdięcie, składowanie na
niewielkich pryzmach i poMórne Wykorzystanie) mają na celu Umożliwienie ucieczki
drobnym zwierzętom bytującym W przypowierzchniowych Warstwach gleby, nie
dopuszczenie do utraty WańośCi użytkowych gleby oraz Wykorzystanie jej do
odtworzenia przekształconych podczaS realizacji zamielzenia powierzchni biologicznie
czynnych (m,in, do szybkiego Zadarnienia: terenu Zajętego pod zaplecze budowy,
rozplantowanego gruntu Wydobytego z Wiercenia studni czy Uformowanego Wokół
studni kopca ziemnego umożliwiającego spływ Wód opadowych i roztopowych poza jej
obrys), Humusowanie i obsieW mieszanką traw pzekształconych powierzchni przyczyni
Się do ich szybkiej kolonizacji przez drobne zwieżęIa, W tym Wskazane
W dokumentacji liczne bezkręgowce Występujące na terenie inwestycji.
W celu ochrony drobnej fauny naziemnej (głóWnie płazóW, gadóW i drobnych ssakóW,
Wśród nich nie można Wykluczyć gatunkóW chronionych), które zgodnie Z dokumentacją
mogą bytowac (swobodnie przemieszczać się, żerowac) pomimo istnienia ogrodzenia
Wokół terenu zamierzenia Wprowadzono Warunki mające na celu zminimalizowanie
ryzyka ich śmieńelności na skutek Wpadnięcia do otworu Studziennego oraz
ograniczające negatywne oddziaływania związaoe z porą prowadzenia plac oaz
ewentualnym montażem sztucznego ośWietlenia Wpływającymi na zmianę obecnych
WarunkóW egzystencji zwielząl na terenie przedsięWzięcia i W jego najbliższym
otoczeniu,

e) ocenioneo oWo rciu o wiedze naukowa rvzvka wvs ienia Doważnvch
awarii lub naturalnvch i budowlanvch. orzv uwzqlednieniu
użvwanvch substa ncii istosowanvch technolooii. w tvm rvzvka zwiazaneoo
ze zmiana klimatu:

7

Na terenie planowanego przedsięWzięcia nie przewiduje się działania instalacji, która
mogłaby spowodować Wystąpienie poważnej awarii zgodnie z definicją zawańą W
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1B maja 20'l6 r, zmieniające
rczporządzenie W sprawie powaźnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do
GłóWnego lnspektora ochrony Srodowiska (Dz,U, 2016 poz. 799) olaz
Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r, w sprawie poważnych



awarii objętych obowiąZkiem zgłoszenia do Głównego lnspektora ochrony SrodowiSka
(Dz,U, 2003 nr 5 poz, 58), Wszystkie urządzenia będą nowe oraz będą Wyposazone W

zabezpieczenia pzeciwpożarowe, obiekt będzie zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich, monitorowany i Wyposaźony W materiały l urządzenia przeciwpozarowe i

Wybuchowe. Prowadzenie robót oraz wykonanie przedmiotowego przedsięWzięcia
Zgodnie ze Sztuką budowlaną olaz obowiązującymi przepisami p,poż,
i bhp zminimalizuje możliwośc Wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także Wpłynie na
zminimalizowanie ewentualnych skutkóW kataStrof naturalnych i budowlanych, Biorąc
pod uwagę charakter iskalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się istotnego
Wpływu przedsięWzięcia na klimat,

f) przewidywanych ilości i rodzaju Wytwarzanych odpadóW oraz ich wpływu
na środowisko, w przypadkach gdy planuie się ich powstawanie:

z przedlożonęj dokumentacji Wynika, że na etapie eksploatacji przedsięWzięcia nie
będą powstawać odpady, a jedynie na etapie budowy,

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, W tym wynikającego z emisji:

z plzedłożonej dokumentacji Wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
standardy jakości środowiSka będą dotrzymane,

2, Usvtuowanie orzed
środowiska. w szcz
zdolności samoocł
naturalnvch. walor
mieiscowvch Dlanów

a) obszarv wodno-błotne, inne obszary o ołvtkim zaleqaniu wód oodziemnvch.
w tvm siedliska łeqowe oraz uiścia rzek

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni W

Łowiczu Wynika, że przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie W dorzeczu
Wisly, W obszarze jednolitych części Wód powierzchniowych PLRW2000172727631
Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy z Oklzeszą- Dla JCWP Pisia Gągoiina od źródeł
do okrzeszy z Okrzeszą stan określono jako zły, a osiągnięcie celóW środowiskowych
uznano za niezagroźone, Dla przedmiotowej JcW Wyznaczono derogację na podstawie
ań, 4 ust, 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60ĄĄ/E, któlą uzasadnia
Się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP Występuje presja komunalna, W
programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie
gospodarki ściekowej, które Są Wystarczające, aby zredukować tą presję W zakresie
Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu, Z Uwagi jednak na czas niezbędny dla
Wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby Wdroźone działania przyniosły
Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty W niedalekim czaSie,

uznać na|eży, iż pawyższe rczwiązania techniczne pozwo|ą Zać,ezpieczyć
środowisko Wodne przed emisją Substancji ropopochodnych do Wód podziemnych.
Teren lealizacji planowanego pzedsięWzięcia zlokalizowany jest W granicy jednolitej
części Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której Stan chemiczny i

ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za
niezagrożone, Wyzej Wskazana JcWPd uzyskała odstępstwa dla osiągnięcia ceIóW
środowiskowych, ze Względu na, brak możliwości technicznych,
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b) obszarv wvbrzeżv i rodowisko morskie:



Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obsza.ami Wbrzeży
i środowiskiem morskim.

c) obszary qórskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi
i terenami ]eśnymi,

d) obszary obiete ochroną, W tym strefy ochronne uięć Wód i obszarv
ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń WarunkóW korzystania z Wód regionu
Wodnego srodkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego zalządu
Gospodarki Wodnej W Warsżawie - Dz, U, Woj, lvlazowieckiego poz- 3449 ze zm-)-

e) obszarv Wvmaqaiace specialnei ochronv ze wzq|edu na Wvstepowanie
qatunków roślin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodniczvch
obietvch ochroną, W tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary
formv ochronv przvrodv.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW podlegających
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz_ u. z 2020
r. poz. 55, ze zm., zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody"). Najbliższym obszarem
Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska
PLH140003 oddalona o ok. 7,00 km W kierunku północnym od granic inwestycji.
Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury - Dolina
Pilicy KPnc-21B0 zlokalizowany jest W odległości ok. 14,15 km W kierunku południowo-
Zachodnim od terenu inwestycji.

Przedmiotowy teren nie Wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących
Stanowić chronione sied]iska przyrodnicze isiedliska gatunkóW objętych dyrektwami -
ptasią i siedliskową, oraz nie Występują na niej korytarze ekologiczne o znaczeniu
krajowym, W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała
negatywnego Wpływu na środowisko pzyrodnicze oraz że nalożenie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze Względu na uwarunkowania
przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i Iokalizację przedsięWzięcia, a lakże założenia przedstawione
W kip, stwierdzono, że rea|izacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie
Znacząco negatywnie oddziaływac na przedmioty ochrony i integralnośc WW. obszaru
Natura 2000, a tym samym na spójnośc Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000,
Realizacja inwestycji nie przyczyni Się W sposób istotny do zmniejszenia różnorodności
biologjcznej terenu olaz zwiększenia Wrażliwości elementóW środowiska
przyrodniczego na ewentualne Zmiany klimatyczne obszaru, W rejonie oddziaływania
inWestycji nie Występują zidentyfikowane Siedliska łęgowe,

f) obszarv. na którvch standardv iakości środowiska zostałv Drzekroczone
!łLlstnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

z kańy informacyjnej przedsięWzięcia nie Wynika, aby W rejonie inwestycji
Występowały obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
lub istnieje prawdopodob jeństwo ich przekroczenia,

obszary o kraiobrazie maiacvm znaczenie historvczne, kulturowe lubs)
archeoIooiczne
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uzdrowiska i obszary ochronv uzdrowiskowei

W rejonie realizacji przedsięWzięcia brak jest uzdrowisk i obszaróW ochrony
uzd rowis kowej ,

k) wodv iobowiazuiace dla nich cele środowiskowe

Ze Względu na brak moźliwości technicznych osiągnięcia celóW środowiskowych tj.
osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego Stanu
chemicznego, dla tego obszaru JCWP wyznaczono derogację na podstawie ań, 4 Ust, 4
tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60^ĄE, Zwanej dalej RDW,
W zlewni JCWP Występuje presja komunalna, W programie działań zaplanowano
działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są
WystaIczające, aby Zredukować tę presję W zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia
dobrego stanu, Z uwagijednak na czas niezbędny dla Wdrozenia działań, a takźe okres
niezbędny aby Wdrożone dzialania przyniosly Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł
być osiągnięty W niedalekim czasie,

3) Rodzai i skala moź|
uwarunkowań wvmie

a) zl nia - obszaru raficzne iliczb ludności na
rzedsi może oddzi

Zasięg pżestrzenny oddziaływania przedsięWzięcia ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transoraniczneoo charakteru o ziałvwania orzedsiewziecia na
poszczeqólne elementv przvrodnicze

c) charakteru, Wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania,
z uwzq|ednieniem obciażenia istnieiacei infrastruklurv technicznei oraz
przewidywaneqo momentu rozpoczecia oddziałvwania:

Ze Względu na charakter iskalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości
Wystąpienia oddziaływań o znacznej Wielkości lub złożoności, Planowane
przedSięWzięcie nie będzre znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

l0

Z karty informacyjnej przedsięWzięcia Wynika, że W rejonie planowanego
przedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mąącym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

h) qestośó zaludnienia

GęStość zaludnienia na terenie gminy MszczonóW Wynosi ok. 78 osób/km' (wg danych
GUS z 2019 r.).

i) obszarv przvleqaiące do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iW.iej najbliższej okolicy nie Występują jeziora,

j)

Ze Względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz je.i lokalizację nie Wystąpi
transgraniczne oddziaływania na środowisko.



Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie Zasięg lokalny i ograniczą się do
najbliżSzego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania. Gzestotliwości i od\rvracalności oddziałvwania

oddZiaływania powstające na etapie realizacji przedSięWzięcia będą krótkotrwałe
i odwracalne, Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują
oddzialywanie na środowisko,

f) powiazań z innvmi przedsiewzieciami. w szczeqólności kumulowania sie
oddziałvwań Drzedsiewzieć realizowanvch i zrealizowanvch, dla którvch
została wvdana decvzia o środowiskowvch uwarunkowaniach.
znaiduiacvch sie na terenie. na któ m D lan ule le rea les lzac
przedsiewziecia. oraz w obszarze oddziaĘwania przedsiewziecia lub
którvch od nla m lesżcze sie w obszarze oddziałvwania
planowaneqo przedsięwzięcia - W zakresie , W iakim ich oddziaływania
moqa Drowadzió do skumul nia oddziałvwań z Dlanowanvm
przedsiewzięciem

z uwagi na charakter planowanego przedsięWzięcia, jego realizacja nie Wp}ynie na
zwiększenie oddziaływań skumUlowanych W rejonie inwestycji.

s) możliwość oqraniczenia oddziaływania:

zgodnie Z przedłożoną dokumentacją na etapie rcalizaąi i eksploatacji inwestycji
planUje się zastosowanie lozwiązań minimalizujących WpłyW planowanego
przedsięWzięcia na środowisko, Przewiduje się, iż niekorzystne Wpływy inwestycji na
środowisko będą Występować podczas Wykonywania odwieńU. W czasie eksploatacji
nie przewiduje się Znaczącego Wpływu na środowisko W tym na układ krąźenia Wód
podziemnVch,

Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa W ań, 63 ust, 'l Ustawy ooś, tj,
po przeprowadzeniu WnikIiwej analizy W zakresie rodzaju, charakterystyki
przedsięWzięcia i jego usytuowania - na podstawie przedłożonej kańy informacyjnej
przedsięWzięcia i Zawańych W niej założeń realizacyjnych, uznano, że WW,
przedsięWZięcie nie będzie przedsięWZięciem mogącym negatywnie Wplynąć na
środowisko,

Najważniejszymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko będą:

. prowadzenie na bieżąco przeglądóW instalacji ujęcia Wody pozwalającego na
szybkie Wykrycie ewentualnych nieszczelności,

. stosowanie energooszczędnego oświetlenia,

. stosowanie cichego wyposażenia tj. nowoczesnych maszyn i użądzeń,
o prace budowlane związane z rca|izacją przedsięWzięcia będą prowadzone

W porze dziennej (600 - 22oo), z WyĘczeniem prac Wymagających ciągłośc!
technologicznej, tj- pompowania oczyszczającego i próbnych pompowań:

. prowadzenie seleklywnej gospodarki odpadami - magazynowanie odpadóW W
sposób bezpieczny, przekazywanie odpadóW uprawnionym podmiotom,

. magazynowane odpady zabezpieczone są pzed dostępem osób postronnych,

. stosowane materiały budowlane przechowywane będą W magazynie na
paletach. Teren placu budowy po zakończeniu robót zostanie uporządkowany,

11



. w trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów i ich
odwadniania,

. ścieki sanitarne z terenu budowy będą zbierane w przenośnych toaletach,

. Wszelkie prace budowlane Wykonywane będą W granicach działek do których
inwestor posiada tytuł prawny lub zgodę Właściciela,

. Wyjazd,z terenu budowy utrzymywany będzie w czystości.

Zawiadomieniem Burmistrza l\łszczonowa (Nr G.6220.38.2021, JJ z dnia 19 listopada
2021 r.) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano Wszystkie osoby
będące stronami W postępowaniu o moźliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz
możliwościa składania uwag iWnioskóW, lnformację o planowanym przedsięWzięciu
podano do publicznej Wiadomości poplzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
zlokalizowanej W siedzibie UrzędU Miejskiego W Mszczonowie, na stronie internetowej
UrZędU (BlP) oraz na tablicy ogłoszeń W zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy lV]sZcZonóW, W pokoju nr 5A WydZiałU Gospodarki Gminnej
Urzędu Miejskiego W lv]Szczonowie zainteresowani mogli Zapoznać się z informacjami
dotyczącymi Wpł},vr'u p|anowanej inwestycji na środowisko zawańymi W Karcie
informacyjnej przedsięWzięcia, Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione
(zawiadomienie znak. G.622D.38.2021,JJ z dnia 28.03.2022 r,) o mozliwości
zapoznania się Z materiałem dowodowym W Sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach Wry, przedsięWzięcia, UWagi ani Wnioski do
zebranego materiału dowodowego W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie Wpłynęły, Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak
W sentencji,

od niniejszej decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium
odwoławczego W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza l\,4szczonowa W terminie
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, Strona może zrzec Się prawa do Wniesienia
odwołania, zlzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie
strony postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powoduje skrócenie toku instancji
i uzyskanie prawomocne9o rozstrzygnięcia W krótszym czasie, Nie jest moźliwe
Skuteczne cofnięcie ośWiadczenia o zrzeczeniU się prawa do odwołania,

,tlgtirż,, Kułek

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej

Zgodnie z ań, 7 ust, 3 ustawy z dnia 16 li§topada 2006 r, o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 l., poz.
1923, ze żm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy MszczonóW zwolniony jest
z opłaty §karbowej za Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WW, plzedsięWzięcia
W Wysokości 205,00 zł. Powszą adnotację o zwolnieniu z opłaty skarbowej dokonała W dniu
13.06.2022 l. : Jolanta Jackowska - głóWny specjalista W Wydziale Gospodarki Gminnej Uźędu
lvliejskiego W MszczonoWie,

I2,
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załączniki
charaKerystyka pżedsięWzięcia

otżvmuią:
1

2
3

4
5

7
8

Zakład Gospodarki KomUna nej i l\,4ieszkaniowej Gminy lvlszczonóW

J.J. 13.06.2022 r

Do wiadomości
1 , Regionalny Dylektor ochrony Srodowiska

W Warsżawie, u , Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa.
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BuR lsTRZ ,usZcZLtJhWA
l Plac Pllst]ds( eao ]1. 96.3ź0 fulSzcżoNóW,sl,;Hl6?&fA?dłj#

MszczonóW, dn. 2022-06-1 3

charakterystyka planowanego przedsięWzięcia

polega.iącego na,,Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyinej St.2 na potrżeby
komunalnego ujęcia wód podziemnych (Badowo Dańki l)z utworów GzWańorzędowych

/plejstoceńskich/", na działce ew. nr 12l2 obrgb 0003 prży ul. J. Sokołowskiei
W miejscowości Badowo Dańki, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo

mazowieckie, zgodnie ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie ślodowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz, U. 2022 l,, poz,1029\,

załącznik 1 do decyzji z dnia 2022,06:13

nl G. 6220.38-2021 .JJ

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji Zaliczają ją do grupy przedsięWzięć Wymienionych
W § 3 Ust, 1 pkl 73 Rozpolządzenia Rady N,4inistróW Z dnia 10 Września 2019 r,

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko (Dz, U,
z 2019 r_, poz, 1839), tj_ ,,ulządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór Wód
podziemnych lub sztuczne systemy Zasilania Wód podziemnych, inne niz Wymienione
W § 2 Ust, 1 pkt 37, o zdolności poboru Wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę",

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
MszczonóW, zatwierdzonego uchwałą Nr Xll/153/16 Rady Miejskiej W Mszczonowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r_ (Dz_ Ulz_ Woj, Maz, z 2D16 r., poz_ 4783), oraz
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr LeX-|,4131.95,2016,8Ł Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 maja 2016 r_ (Dz_ Urz, Woj, l\y'az. z2016 r., poz.4787), WW. działka znajduje
się częściowo:

na terenach infrastruktury technicznej - ujęcie Wody (dyspozycja planu

. na terenach komunikacji - teren dróg publicznych kategorii gminnej, klasy
lokalnej (dyspozycja planu 5KD/L).

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyreklola zalządu Zlewni W Łowiczu
Wynika, że przedmiotowe przedsięWzięcje zlokaljzowane będzie W dorzeczu Wisły,
W obszarze jednolitych części Wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia
Gągolina od źródeł do okżeszy z okfzeszą, Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do
okzeszy z okrzeszą stan określono jako zĘ, a osiągnięcie celóW środowiskowych
Uznano za niezagrożone, Dla przedmiotowej JcW Wyznaczono derogację na podstawie
ań. 4 ust, 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj, Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia
się brakiem możliwości technicznych, W zlewni JCWP Występuje presja komunalna,
W programie działań zaplanowano działania podslawowe, obejmujące uporządkowanie
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gospodarki ściekowej, które są Wystarczające, aby zredukować tą presję W Zakresie
Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu, Z Uwagi jednak na czas niezbędny dla
Wdroźenia działań, a także okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły
Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty W niedalekim czasie,

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszaróW
podlegających ochfonie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
(Dz_ U. z 2020 ._ poz_ 55, ze zm_, zwanej dalej ,,ustawą o ochronje przyrody").
Najbliższym obszarem Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar
Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalona o ok, 7,00 km W kierunku północnym od
granic inwestycji. NajbliżSzy korytarz ekologiczny o znaczeniU ponadlokalnym (Dolina
Bzury, Dolina Pilicy KPnc-21B0 zlokalizowany jest W odległości ok, 14,15 km
W kierunkU południowo-zachodnim od terenu inwestycji,

Przedmiotowy teren nie Wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących
Stanowic chfonione siedliska przyrodnicze isiedliska gatunkóW objętych dyrektywami -
ptasią i siedliskową, oraz nie Występują na niej korytarze ekologiczne o znaczeniu
krajowym, W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała
negatywnego Wpł!,vr'u na środowisko plzyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze Względu na Uwarunkowania
przyrodnicze nie jest konieczne.

Planowana inwestycja polega na Wykonaniu awaryjnej studni eksploatacyjnej st,
2 o maksymalnej Wydajności 49 m3/h dla zaspokojenia potrzeb Wodnych mieszkańcóW
gminy MszczonóW Woda Ujmowana będzie Z utworóW czwańorzędowych, studnia
zostanie Wykonane systemem Udarowo-obrotowym W rurach o średnicy 508 mm do
głębokości 61,5 m p,p,t,, Filtr kolumnowy Z rUr PVc zostanie posadowiony na
głębokości ok,61,0 m p p,t, na poduszce źWirowej o grubości 0,50 m, W ramach
inweStycji przebudowie Ulegnie WeWnętrzna siec Wodociągowa energetyczna Ujęcia,

Na etapie realizacji przedsięWzięcia pobór Wód nastąpi w związk]
z pompowaniem oczyszcząącym i pompowaniem próbnym,

Ścieki bytowe, powstające W związku z obecnością pracownikóW Wykonujących
prace, gromadzone będą W przenośnych toaletach, opróżnianych pżez uprawnione
podmioty.

Emisja hałasu związana z pracą uęądzeń niezbędnych do Wykonania studni
będzie krotkotMała, chwilowa iustanie po zakończeniu robót. Prace prowadzone będą
Wyłącznie W porze dziennej, z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, głóWnie o
napędzie elektrycznym-

Nie przewiduje się znaczących uciążliwości W zakresie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery,

Masy ziemne zostaną użyte na terenie działki,

odpady gromadzone będą seleKywnie W istniejących, Wyznaczonych miejscach,
a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Na etapie eksploatacii przedsięWzięGia pobór Wód następował będzie z Wydajnością
max 49 m3/h, depresja Wyniesie ok. 11,3 m, obliczono zasięg oddziaływania na
środowisko w związku z poborem Wód podziemnych - długość promienna Wyniesie
ok. 244 m.
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Zainstalowana zostanie pompa głębinowa o max, mocy do 10 kW; z Uwagi na
umieszczenie pompy z agregatem W otworze studziennym uzblojonym W szczelną
obudowę studzienną, zamkniętą szczelną głowicą Studzienną, praca urządzeń nie
będzie generowała ponadnormatywnych uciążliwości akuStycznych, Nie przewidUje się
ciągłej pracy pompy, pompa uruchomiona będzie automatycznie, naprzemiennie
z pompą W studni St, 1,

Nie Wystąpi oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; nie będą
powstawały odpady, W przypadku Wystąpienia sytuacji awaryjnych powstałe odpady
Wywożone i zagospodarowywane będą przez firmy zewnętrzne,

BU tsTRZ
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