Świerzawa, dnia 18.08.2010r.
Nr Gr 7624-d/1/2010

DECYZJA
Na podstawie art. 71, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 3, art 80 ust, 2,
art. 84 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); § 3 ust.1 pkt 72 lit a) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Gminy Świerzawa, z
upoważnienia której działa Marcin Jarosz w imieniu firmy ELJOT BLM Jarosz ul. Edisona 66,
80-172 Gdańsk w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa –
budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałem przesyłowym oraz przyłączami w Starej Kraśnicy
gmina Świerzawa -

orzekam:
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w zlewni rzeki
Kaczawa – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałem przesyłowym oraz przyłączami
w Starej Kraśnicy gmina Świerzawa”

UZASADNIENIE
W dniu 20.04.2010r. złożony został wniosek z daty 06.04.2010r. przez Marcina Jarosz
występującego w imieniu Biura Projektowego ELJOT BLMT Jarosz ul. Edisona 66, 80-172 Gdańsk
oraz działającego z upoważnienia Gminy Świerzawa z/s. 59-540 Świerzawa Plac Wolności 60 w
sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa –
budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałem przesyłowym oraz przyłączami w Starej Kraśnicy
gmina Świerzawa” . Do wniosku dołączone zostały wymagane załączniki.
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19.05.2010r. i z dnia 13.07.2010r.) planowany jest zakres prac obejmuje w szczególności:
•

budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w
miejscowościach Stara Kraśnica i Dobków oraz ich przesył i zrzut do istniejącej kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta Świerzawa;

•

budowę 6-8 strefowych przepompowni ścieków;

•

budowę 6-9 przepompowni przydomowych;

•

rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę
projektowanych przepompowni ścieków.

Przewidywana długość nowej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie rurociągi tłoczne i grawitacyjne)
wyniesie ok. 14.000 m.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 72 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie
raportu może być wymagane.
W trakcie procedury kwalifikowania przedsięwzięcia w zakresie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ust.1 cytowanej powyżej
ustawy, uzyskano wymagane opinie właściwych organów :
•

Postanowienie Nr RDOŚ-02-WWOŚ-6613-3/364-2/10/am z dnia 28.06.2010r. wydane przez
Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska

we

Wrocławiu

–

brak

obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
•

Postanowienie Nr 16/10 Znak: ZNS-61-r-7-3/WR/08 z dnia 26.05.2010r. wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi - brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Oceniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i

skalę możliwego oddziaływania, a także biorąc pod uwagę uzyskane opinie właściwych organów,
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa postanowieniem Nr Gr 7624-p-o/1/2010 z dnia 20.07.2010r.
nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .
Przed

podjęciem

decyzji

dotyczącej

odstąpienia

od

nakładania

obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, organ brał
pod uwagę całościowo uwarunkowania wymienione w art 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) , uznając że:
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projektowana inwestycja będzie przebiegać głównie przez tereny zabudowy mieszkaniowej i
zagrodowej a także w pasie dróg oraz w jezdni o nawierzchni asfaltowej. Przewody kanalizacji
grawitacyjnej wykonane z rur PCV oraz przewody tłoczne wykonane z rur PE będą szczelnie
łączone

w sposób zapewniający na etapie eksploatacji ochronę środowiska przez

zanieczyszczaniem ściekami bytowo-gospodarczymi. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
oraz rozbudowa sieci wodociągowej nastąpi w otwartych wykopach ziemnych, które po montażu
rurociągów, zostaną zasypane a powierzchnia terenu przywrócona do stanu pierwotnego. Wody
z wykopów będą odprowadzane do osadnika zawiesin a następnie na oczyszczalnię ścieków.
Odpady budowlane i komunalne wytwarzane na placach budowy będą segregowane i
składowane w wydzielonym miejscu a następnie przekazywane do zagospodarowania lub
utylizacji specjalistycznym firmom;
•

uciążliwości dla środowiska występować będą krótkotrwale w fazie realizacji przedsięwzięcia,
przy czym będą to uciążliwości charakteryzujące wykonywanie typowych prac budowlanych
przy użyciu sprzętu mechanicznego ( zwiększony hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza
wskutek emisji pyłów i spalin, czasowe zmiany w ukształtowaniu terenu i wyłączenie gleb z
uprawy w przebiegu sieci poza terenem zabudowanym itp);

•

trwałe uciążliwości związane będą wyłącznie z z funkcjonowaniem obiektów przepompowni
sieciowych (hałas z pracy pomp), przy czym biorąc po uwagę poziom dźwięku, moc akustyczna
pomp, izolacyjność przegród nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych
poziomu hałasu;

•

realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego wykorzystywane zasobów naturalnych a
wierzchnia warstwa gleby będzie ponownie zagospodarowana po zakończeniu robót
montażowych do przykrycia gruntu na wykopach w pasie robót;

•

przedsięwzięcie realizowane będzie w całości poza obszarami sieci Natura 2000 oraz obszarami
ustanowionych form ochrony przyrody , a trasa rurociągów została tak zaprojektowana, aby nie
trzeba było wycinać drzew. Ponadto przy realizacji prac ziemnych w rejonie drzew podjęte
zostaną działania ochronne polegające na osłonieniu pni i ręcznym prowadzeniu prac w obrębie
brył korzeniowych drzew ;

•

z uwagi na charakter planowanej inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć celu publicznego oraz
upublicznieniem postępowania do wiadomości wszystkich właścicieli terenów objętych
zasięgiem inwestycji – nie przewiduje się występowania konfliktów społecznych na etapie
realizacji inwestycji;

•

realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego wpłynie na poprawę dotychczasowego stanu
środowiska wodnego, przyspieszy proces samooczyszczania się środowiska, ograniczy
uciążliwości związane z odbiorem i transportem ścieków do punktu zlewnego.

-4Równocześnie stwierdza się zgodność planowanej inwestycji z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa zatwierdzonego uchwała
Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr 65/IX/2003 z dnia 24 września 2003 r.
Mając powyższe na uwadze uznałem za uzasadnione odstąpienie

od obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W związku z ilością stron postępowania w oparciu o art. 49 k. p .a oraz zgodnie z art.
74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) niniejszą decyzję podaje się do wiadomości stron poprzez
zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwie Stara Kraśnica i na terenie miasta
Świerzawa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie i Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie www.bip.swierzawa.pl
Otrzymują :
1. Gmina Świerzawa
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
2. Strony postępowania w formie upublicznienia
na zasadzie art 49 Kpa
3. a/a
Do wiadomości:

1. Biuro Projektowe ELJOT BLM Jarosz
ul. Edisona 66
80-172 Gdańsk

2. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

3. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Złotoryi
ul. Stanisława Staszica 22
59-500 Złotoryja

