Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 29 listopada 2021 r.
GŚ.6220.14.2021
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust.
1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 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 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) zwanej
dalej „ustawą ooś” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późń. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 43 lit.
b i pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” Ryszard Zieja,
ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego
w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu
wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr
geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Uzasadnienie:
W dniu 04.10.2021 r. do organu – Wójta Gminy Wizna, wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Zieja” Ryszard Zieja o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu
otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości
Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow.
łomżyński, woj. podlaskie.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 43 lit. b i pkt 73
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowane jest jako: „wiercenie
wykonane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód
podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m” oraz „urządzenia lub zespoły urządzeń
umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód
podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie
mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 07.10.2021 r. obwieszczeniem znak GŚ.6220.14.2021 tutejszy organ
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli
obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
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W myśl przywołanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach:
- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- po zasięgnięciu opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej w przypadku
przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 2127, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli
planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 tut. organ pismami znak
GŚ.6220.14.2021 z dnia 07.10.2021 r. zwrócił się do
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w
Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem znak
WSTII.4220.253.2021.MM z dnia 15.10.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a biorąc pod
uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, jego rodzaj i skalę, jego eksploatacja nie będzie
stanowiła znacznej uciążliwości.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią Nr 134.NZ.2021 z dnia
19.10.2021 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, a jego realizacja i funkcjonowanie zgodnie
z opracowaną kartą informacyjną oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi nie
pogorszy środowiska przyrodniczego i nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie
człowieka.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w opinii znak BI.ZZŚ.5.4360.339.2021.HN z dnia 20.10.2021 r. określił, że dla
przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a analiza KIP pozwala na stwierdzenie, że przedsięwzięcie nie będzie
negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów
środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października
2016 r.
W toku postepowania organ ustalił i zważył, co następuje poniżej.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Wizna, na działce o nr ewid. 1150
obręb Wizna. Na analizowanym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na rozpatrywanym terenie obowiązuje „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna” przyjęte Uchwałą Nr
IV/23/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienione uchwałą Nr III/5/10 Rady
Gminy Wizna z dnia 21 grudnia 2010 r.
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Planowana do realizacji inwestycja obejmuje swoim zakresem odwiercenie
i zafiltrowanie otworu studziennego nr 2 o głębokości ok. 130 m, wykonanie próbnego
pompowania, wykonanie obudowy studni (obudowa z kręgów betonowych lub typu
Lange), zamontowanie docelowego agregatu pompowego, wykonanie przyłącza
wodociągowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego, pobór wód podziemnych wydajność możliwa do uzyskania w stwierdzonych wierceniem warunkach
hydrogeologicznych (nieprzekraczająca ustalonych zasobów ujęcia), obliczona
w projekcie robót geologicznych - ok 85 m3/h (równa zdolności poboru wody urządzenia
wodnego).
W rejonie projektowanego ujęcia znajdują się głównie zabudowania miejscowości Wizna
oraz tereny rolnicze - pola uprawne i łąki, nieużytki, w odległości ok. 230 m na wschód
przepływa rzeka Narew. Na kierunku spływu wód podziemnych do projektowanego
ujęcia znajdują się głównie zabudowania miejscowości Wizna i dalej pola uprawne. Nie
stwierdzono potencjalnych większych ognisk zanieczyszczeń. Możliwymi ogniskami może
być nadmierne nawożenie pól oraz niewłaściwa niezgodna ze sztuką praca rolników,
a także niekontrolowana gospodarka wodno-ściekowa. Bezpośrednie sąsiedztwo
i otoczenie terenu projektowanych robót geologicznych stanowią przede wszystkim
zabudowania mieszkalne i gospodarcze m. Wizna. Na przedmiotowej działce aktualnie
znajduje się kościół pw. św. Jana Chrzciciela.
W chwili obecnej podstawą zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiegogrupowego w miejscowości Wizna jest ujęcie wody podziemnej z utworów
czwartorzędowych, eksploatowane z jednej studni, wykonanej w roku 1975 do
głębokości 133.0m, o wydajności eksploatacyjnej Qekspl=97.0 m3/h. Eksploatacja studni
wierconej dla potrzeb wodociągu odbywa się poprzez stację uzdatniania wody oraz sieć
wodociągową. Z uwagi na wiek studni, koniecznym jest zapewnienie i zachowanie
równowagi eksploatacyjnej oraz niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę
wodociągu poprzez wykonanie nowej studni wierconej nr 2 w pełni pokrywającej
zapotrzebowanie na wodę. W związku z wykonaniem studni wierconej zostanie zajęte ok.
315 m2. Ostatecznie eksploatacja studni spowoduje zajęcie ok. 3-5 m2 działki.
Najbliższe studnie wiercone innych użytkowników znajdują się w odległości
przekraczającej zasięg leja depresyjnego jaki został określony przy maksymalnej
wydajności eksploatacyjnej ujęcia. Najbliżej położone studnie to:
- otwór studzienny nr 1 rozpatrywanego ujęcia, wykonany w 1975 r. – aktualnie jedyne
źródło zaopatrzenia wodociągu gminnego w Wiźnie – znajduje się w odległości ok. 70 m
na południowy zachód,
- otwór studzienny odwiercony dla wodociągu gminnego w 1968 r., aktualnie wyłączony
z eksploatacji – znajduje się w odległości ok. 300 m na południowy zachód,
- otwory innych Użytkowników to: otwór studzienny odwiercony dla SKR w Wiźnie w roku
1966 oraz otwór studzienny odwiercony dla PGE, udokumentowany w 2020 r. (rok
wykonania nieznany).
Konstrukcja projektowanego otworu, izolacja użytkowej warstwy wodonośnej poprzez
pozostawienie w otworze rur wiertniczych na gł. 106,0 m, budowa geologiczna danego
rejonu oraz wykonanie na późniejszym etapie obudowy studni powinny stanowi ochronę
przed kontaktem wód powierzchniowych i przypowierzchniowych, które mogłyby
przenosić potencjalne zanieczyszczenia. Ponadto, ujęta warstwa wodonośna posiada
dużą izolację od powierzchni terenu w postaci kompleksu gliniastego.
Przewiduje się, że podczas wiercenia otworu nr 2 o projektowanej głębokości 130,0 m,
systemem mechanicznym okrętno-udarowym, powstały urobek złożony będzie głównie z
frakcji: piasków różnej granulacji oraz glin i osadów zastoiskowych. W celu odizolowania
przewidzianego do ujęcia wgłębnego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu
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przewidziano pozostawienie w otworze rur wiertniczych na gł. 106,0 m (oraz wypełnienie
przestrzeni pomiędzy usuniętymi rurami a calizną otworu urobkiem z mleczkiem iłowym, w
tym zastosowanie min 3 m compactonitu). Celem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem wód przypowierzchniowych – miejsca ewentualnych wycieków
ropopochodnych i płynów technologicznych zostaną wyłożone folią ochronną,
szczególnie miejsca położenia silników spalinowych. Systematyczne przeglądy
techniczne silnika i mechanizmów wiertnicy, ich naprawa i regulacje, pozwolą na
utrzymanie ich sprawności technicznej i parametrów spalania paliw odpowiadającym
normom emisji spalin. Praca urządzenia wiertniczego, jak i wykonanie prac remontowo –
konserwacyjnych urządzenia, powodować będzie emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
która nie będzie odbiegać od emisji występującej na sąsiadującej z wiertnią i terenem
ujęcia drodze publicznej. Proces zasypywania otworu nie będzie generował
zanieczyszczeń do powietrza. Ochronę przed nadmiernym hałasem pochodzącym od
pracującego silnika wiertnicy i jej mechanizmów zapewniają zgodnie z normami – tłumiki,
obudowy i osłony oraz w miarę potrzeby – środki ochrony indywidualnej (stopery,
ochronniki słuchu). Poziom hałasu związany z pracą urządzenia wiertniczego będzie
okresowo mierzony i dokumentowany na wiertni – zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Nie przewiduje się wpływu wibracji pochodzącej od pracy
urządzenia wiertniczego na warunki pracy na wiertni – ze względu na posadowienia
urządzenia wiertniczego bezpośrednio na gruncie, co skutecznie tłumi wibrację od pracy
mechanizmów wiertnicy.
Prace budowalne prowadzone będą w taki sposób, aby zminimalizować ilość
wytwarzanych odpadów. Wszystkie wytwarzane odpady, zarówno podczas budowy jak i
funkcjonowania inwestycji magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie
przekazywane będą specjalistycznym firmom do odzysku. Odpady, które nie mogą być
poddane do odzysku przekazywane będą do utylizacji.
Przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywać materiały i urządzenia, które na co
dzień stosowane są w tego typu działalności. Inwestor planuje zakup nowych
wysokosprawnych urządzeń, o małej awaryjności. Dzięki powyższemu, wykorzystywane
materiały i urządzenia będą odznaczać się niską szkodliwością dla środowiska.
Realizacja urządzenia wodnego (studni wierconej) wraz z towarzyszącymi robotami nie
będzie powodowała wprowadzenia do środowiska substancji lub energii, w związku z
czym nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko. Na etapie realizacji nie będą
powstawały ścieki bytowe.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 roku w sprawie zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji studni nie będą wykorzystywane
substancje, które mogą być przyczyną powstania poważnej awarii.
W trakcie budowy i eksploatacji ujęcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia
katastrofy naturalnej, która miałaby istotne znaczenie dla pracy ujęcia.
Nie przewiduje się także wystąpienia katastrofy budowlanej. Budowa studni polega na
wywierceniu otworu przy pomocy wiertnicy studziennej. Oprócz awarii sprzętu nie
wystąpią inne zagrożenia budowlane. Budowa, a następnie eksploatacja ujęcia wody
podziemnej nie wiąże się emisją gazów cieplarnianych do powietrza. Postępujące
zmiany klimatu nie będą miały wpływu na eksploatację ujęcia. Obudowa studni
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skutecznie będzie chroniła studnię przed takimi zjawiskami jak: fala upałów, susza, silne
wiatry, grad, trąby powietrzne, ulewy, burze i powodzie.
Roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu wiertniczego – studziennego winne
być wykonywane zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zakładu
wykonującego roboty geologiczne:
- urządzenie wiertnicze i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać
otoczeniu; urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być dopuszczone do stosowania na
poszczególnych stanowiskach przez kierownika;
- przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia należy wstrzymać ruch i
niezwłocznie w sposób zorganizowany przystąpić do usuwania awarii i likwidacji
zagrożenia;
- dozór i kierownictwo ruchu zakładu winno stale prowadzić obserwacje i monitorować
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub
środowiska naturalnego.
Podczas prac wiertniczych bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy i instrukcje
dotyczące ochrony przed skażeniem środowiska wodno-gruntowego oraz
przyrodniczego, w szczególności:
– produkty ropopochodne będą przechowywane w odpowiednim pomieszczeniu,
− urządzenie wiertnicze powinno być zabezpieczone przed wyciekami oleju i smaru oraz
przed iskrzeniem,
− po zakończeniu wiercenia teren wokół otworów zastanie doprowadzony do
pierwotnego stanu,
− projektuje się izolację warstw hydrogeologicznych, aby nie dopuścić do ewentualnych
niekontrolowanych
przepływów
wód
podziemnych
(zamykanie
horyzontów
wodonośnych),
− teren robót będzie oznakowany i zabezpieczony przed przedostaniem się osób
niepowołanych,
− inne zabezpieczenia, które mogą być niezbędne, wynikłe podczas robót wiertniczych,
− materiał uszczelniający powinien nie mieć w swoim składzie substancji szkodliwych dla
wód podziemnych i środowiska (wymagany atest PZH - dopuszczenie do zastosowania w
otworach wiertniczych mogących się kontaktować z wodą przeznaczoną do spożycia
przez ludzi).
Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników zakładu wykonującego roboty geologiczne:
- urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być obsługiwane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje;
- urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być obsługiwane przez pracowników
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczególnych stanowiskach zakładu
wiertniczego;
- urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być obsługiwane zgodnie z dokumentacją
technicznoruchową, a urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być wyposażone w taką
dokumentację;
- urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika;
- pracownicy winni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi;
- pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież ochronną, niezbędne środki bhp do pracy
na poszczególnych stanowiskach;
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- na każdej zmianie roboczej powinien być, co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zakład wyposażony w środki medyczne
pierwszej pomocy;
- nadzór nad pracą załogi winna sprawować osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.
Niewielka ilość mas ziemnych, które zostaną wyniesione na powierzchnię w trakcie
wiercenia studni zostanie rozplantowana w granicach działki nr geod. 1150. Odpady
komunalne będą gromadzone w szczelnym pojemniku i po zakończeniu budowy
przekazane firmie zajmującej się odbiorem odpadów (ok 200-300l na okres wiercenia).
Inwestor w związku z planowanym przedsięwzięciem nie będzie prowadził prac
rozbiórkowych.
Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno –
błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych
i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich,
obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych
zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach
przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach
sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Występowanie emisji i innych uciążliwości może wystąpić w fazie realizacji
przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót zostaną wytworzone odpady, wzrośnie
natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość
skażenia gruntu niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Występujące
i potencjalne na tym etapie oddziaływania będą miały zasięg lokalny (w granicach
prowadzonej budowy), małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy.
Prawidłowa organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
Teren przedsięwzięcia pod względem hydrograficzcznym zlokalizowany jest
w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: „Narew od Biebrzy do Pisy” o
kodzie PLRW20002126399 o złym stanie, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych.
Teren przedsięwzięcia znajduje się także w obszarze jednolitych części wód
podziemnych kod: PLGW200051 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem
ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na
realizację celów środowiskowych.
Ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej
oddziaływania do rejonu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego
oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia, przy
uwzględnieniu jego usytuowania, istniejącego i planowanego użytkowania terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
Przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 26.10.2021 r. znak
GŚ.6220.14.2021, strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiału
niezbędnego do wydania decyzji.
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W terminie określonym w obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
W tym stanie należało orzec jak we wstępie.
Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu
danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na
podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 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.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta
Gminy Wizna w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron
postępowania) decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
zrzeczenia się odwołania, stronie nie będzie przysługiwać możliwość zaskarżenia
decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne
cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron.
3. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.
72 ust. 1a. Wniosek ten lub zgłoszenie powinno być złożone w terminie 6 lat od
dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b w/w ustawy.
4.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Signed by /
Podpisano przez:

z up. Wójta Gminy Wizna

Włodzimierz
Paweł Łąka
Date / Data:
2021-11-29 10:00

Włodzimierz Łąka

Załącznik:
- Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie;
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, ul. Ks. Janusza I 1, 18-400 Łomża;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19,
07-409 Ostrołęka.
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