
 
Znak: BKiR-7332/17/1/09                                         Cielądz dnia 2009.05.20. 
 
                                         P O S T A N O W I E N I E 
 
  Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 
199, poz.1227 po zasięgnięciu opinii Starosty Rawskiego oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji na 
wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych o 
zdolności poboru wody Qr = 15,0 m³/h na terenie gospodarstwa sadowniczego 
położonego w miejscowości Komorów gm. Cielądz obejmującego działki nr 
ewid. 407/2, 407/3, 409/1, 411/1 i 538/1 w obrębie Komorów, którego 
inwestorem będzie Pan Krzysztof Brodowski zam. Komorów 61A, 96-214 
Cielądz. 
  
                                               p o s t a n a w i a m 
 
nie  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia – mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
polegające na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód 
podziemnych o zdolności poboru wody Qr=15,0 m³/h na terenie gospodarstwa 
sadowniczego położonego w miejscowości Komorów gm. Cielądz obejmującego 
działki nr ewid. 407/2, 407/3, 409/1, 411/1 i 538/1 w obrębie Komorów, którego 
inwestorem będzie Pan Krzysztof Brodowski zam. Komorów 61A –96-214 
Cielądz- za przedsięwzięcie dla , którego można stwierdzić brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. 
 
                                             u z a s a d n i e n i e 
 
Pan Krzysztof Brodowski zam. Komorów 61A, 96-214 Cielądz wystąpił z 
wnioskiem w dniu 2009.03.31(data wpływu do tut.Urzędu).o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, na budowę urządzeń wodnych służących 
do poboru wód podziemnych dla potrzeb wykonywania zabiegów 
agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego położonego w 
miejscowości Komorów , obejmującego dz. nr ewid. 407/2, 407/3, 409/1, 411/1 
i 538/1 o powierzchni ogółem 12,76 ha i powierzchni do nawadniania –10,54 
ha. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie składało się  z urządzenia wodnego w 
postaci studni wierconej ,otworu studziennego o głębokości 25,0 m i wydajności 
eksploatacyjnej Qr=15m³/h(zrozumiana jako zdolność do poboru wody) z 
zamontowaną pompą głębinową o punkcie pracy Qr=15,0 m³/h, H = 90 m, 



obudowy studziennej wykonanej z kręgów betonowych o średnicy Øz  1200 mm 
z pokrywą żelbetową typu lekkiego(bez włazów) wysokości obudowy h = 1,00 
m, w obudowie kompletna armatura wodociągowa Ø 65 mm. Przedmiotowa 
inwestycja będzie realizowana w granicach w/w działek.Obszar planowanego 
przedsięwzięcia położony jest poza obszarem objętym ochroną prawną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, 
poz. 880 ze zm.) Ponadto lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza 
możliwości oddziaływania na obszary Natura 2000.Wyklucza się także 
możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Niniejsze 
przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w oparciu o przepis Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko-/Dz.U. 
nr 257,poz.2573;zm. Dz.U.z 2005r. nr92,poz.769, Dz.U. z 2007r. nr 158 
poz.1105/, do przedsięwzięć, na które możne być wymagane sporządzenie 
raportu na podstawie § 3 ust.1 pkt 65-urządzenia lub zespoły urządzeń 
umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania  wód 
podziemnych, nie wymienione w § 2 ust.1  pkt 35, zdolność poboru wody nie 
niższej niż 10 m³/h – niniejszego rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe 
należy stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na 
swoją skalę i usytuowanie nie wpłynie znacząco na środowisko oraz zdrowie 
ludzi i zwierząt. Niezbędne przedsięwzięcie ograniczające ewentualne 
oddziaływanie na środowisko będą ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym, 
stosownie do art. 128 ust.1 pkt 8 ustawy z 18 lipca 2001r.Prawo wodne  / tekst 
jednolity Dz. U. nr 92 poz. 880 ze zm./. Jedynie spodziewana presja wywierana 
na środowisko będzie odczuwalna w fazie budowy. 
Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 
Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. 
 
Otrzymują: 
1.Starostwo Powiatowe 
   Plac Wolności 1 
   96-200 Rawa Mazowiecka 
2. Państwowy Powiatowy 
    Inspektor Sanitarny 
   ul. Łowicka nr 15 
   96-200 Rawa Mazowiecka 
 3. Pan Krzysztof  Brodowski 
    zam Komorów 61A 
     96-214 Cielądz 
a/a 
 



                              


