Biała 2010-08-30
IKIE.7624-6/10

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 82 i art. 84 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 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt
72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 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 ze zm.) w związku z art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2010 r. Burmistrza Białej działającego w imieniu Gminy Biała w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.
„Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie
„Ustronianka”.
Orzekam

1. Uchylić decyzję Burmistrza Białej nr IKIE.7624-14/09 z dnia 08-12-2009r. w sprawie
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przerzut
ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie
„Ustronianka”.
2. Ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Przerzucie ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków
przy zakładzie „Ustronianka”.
I.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1. Rodzaj przedsięwzięcia.
· rodzaj przedsięwzięcia: - budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej łączącego dwie
studnie zbiorcze pomiędzy miejską oczyszczalnią ścieków w Białej a nowo
projektowaną, rozbudowywaną oczyszczalnią dla zakładu „Ustronianka”.
· skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji: - 0,4 ha
2. Inwestycja polega na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej przesyłającego ścieki w
miejscowości Biała od istniejącej studni zbiorczej przy miejskiej oczyszczalni ścieków do
studzienki zbiorczej przy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków dla zakładu „Ustronianka”.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:
1.
kanalizacja ciśnieniowa:
•
rurociąg główny - PE Ø 200, L=1270 m,
•
rurociąg przyłączeniowy - PE 0 75,
L=5 m. Łączna długość: 1275 m;
2.
pompownia:
•
dwie pompy zatapialne pracujące przemiennie (silnik o mocy 38 kW),
•
studzienka rewizyjna wraz z zasuwami Ø 75 mm.
Głębokość ułożenia rurociągu tłocznego ścieków wynosić będzie ok. 1,4 m. Na części trasy przebiegu
rurociągu przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne umocnione podsypką piaskową. Rurociąg zaprojektowano z
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rur PE 100; SDR 17; PN 1,0 MPa; Ø 200 mm łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych lub za pomocą
zgrzewów doczołowych.
Planowany do budowy rurociąg na trasie swojego przebiegu przez teren m. Biała przejmie dodatkowo
ścieki z nowo kanalizowanego rejonu ul. Szynowice, m. Wasiłowice oraz Ligoty Bialskiej.
3. Miejsce realizacji inwestycji.
· usytuowanie przedsięwzięcia : - w Białej na działkach :
· Ark.1: 935/1, 937, 597, 883;
· Ark.2: 628, 634, 636;
· Ark. 3: 640/2, 641, 642, 643;
· Ark. 4: 714, 720/2, 720/3, 720/4, 722/1.
II.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
1. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem
następujących warunków:
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze
dziennej ( między 6.00 – 22.00),
- powstające w trakcie przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie oddawać je specjalistycznym
firmom w celu dalszego ich zagospodarowania,
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty
roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy
prowadzić ręcznie a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny
powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych,
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod
koronami drzew,
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić
niwelety terenu,
- bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową
mieszkaniową,
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanych.
ü zaprojektować planowane przedsięwzięcie w optymalnym powiązaniu z istniejącymi
instalacjami oraz obecnym zagospodarowaniem terenu,
ü przewidzieć rozwiązania techniczne eliminujące, ewentualnie minimalizujące
negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.
3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii.
Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia

4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
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UZASADNIENIE:

1. Wnioskiem z dnia 5 lipca 2010r. Burmistrz Białej działający w imieniu Gminy Biała zwrócił się o
uchylenie decyzji Burmistrza Białej nr IKIE.7624-14/09 z dnia 08-12-2009r. w sprawie ustalenia

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przerzut
ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie
„Ustronianka” z powodu niewłaściwego usytuowania inwestycji spowodowanego przez
błędnie podaną numerację działek obejmujących obszar inwestycji oraz o wydanie nowej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przerzut
ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie „Ustronianka” z
poprawną numeracją działek obejmujących obszar inwestycji.
2. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r.
ze zm.) w dniu 05-07-2010 na wniosek Burmistrza Białej działającego w imieniu Gminy Biała,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do
oczyszczalni ścieków przy zakładzie „Ustronianka”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów opiniujących, zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Białej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej oraz w miejscu
prowadzenia inwestycji.
3. Dnia 5 lipca 2010r. Burmistrz Białej wstąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Prudniku co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego wyżej
przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu.
Prośba o wyrażenie opinii została w dniu 5 lipca 2010r. wywieszona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego.
Organy te wyraziły opinię sugerującą odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Opolu z dnia 29 lipca 2010r. sygn. RDOS16-WOOS-6613-2-298/3/10/md
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – z dnia 20 lipca 2010r. sygn. NZ/MO-432517/10 opinia z dnia 22 października 2009r., sygn. NZ/ZK-4325-01/09

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia
dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie
stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym
postępowaniu.
W związku z powyższym Burmistrz Białej w dniu 10-08-2010 r. wydał postanowienie nr
IKIE.7624-6/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe postanowienie zostało zamieszczone w dniu
10.08.2010r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, na stronie internetowej (BIP), w
publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
4. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie
raportu może być wymagane - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzenia raportu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
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5. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( Dz. U. UE.L85.175.40 ze zm.);
6. Inwestycja polega na na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej przesyłającego ścieki w
miejscowości Biała od istniejącej studni zbiorczej przy miejskiej oczyszczalni ścieków do studzienki
zbiorczej przy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków dla zakładu „Ustronianka”.
Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:
1.
kanalizacja ciśnieniowa:
•
rurociąg główny - PE Ø 200, L=1270 m,
•
rurociąg przyłączeniowy - PE Ø 75,
L=5 m.
Łączna długość: 1275 m;
2.
pompownia:
•
dwie pompy zatapialne pracujące przemiennie (silnik o mocy 38 kW),
•
studzienka rewizyjna wraz z zasuwami Ø 75 mm.
Głębokość ułożenia rurociągu tłocznego ścieków wynosić będzie ok. 1,4 m. Na części trasy przebiegu
rurociągu przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne umocnione z posypką piaskową. Rurociąg zaprojektowano z
rur PE 100 ; SDR 17; PN 1,0 MPa; Ø 200 mm łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych lub za pomocą
zgrzewów doczołowych.
Planowany do budowy rurociąg na trasie swojego przebiegu przez teren m. Biała przejmie dodatkowo
ścieki z nowo kanalizowanego rejonu ul. Szynowice, m. Wasiłowice oraz Ligoty Bialskiej.
6. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
· rodzaj przedsięwzięcia: - budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej łączącego dwie studnie
zbiorcze pomiędzy miejską oczyszczalnią ścieków w Białej a nowo projektowaną,
rozbudowywaną oczyszczalnią dla zakładu „Ustronianka”.
· skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji: 0,4 ha
6. usytuowanie przedsięwzięcia: w Białej na działkach:
· Ark.1: 935/1, 937, 597, 883;
· Ark.2: 628, 634, 636;
· Ark. 3: 640/2, 641, 642, 643;
· Ark. 4: 714, 720/2, 720/3, 720/4, 722/1.
7. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego funkcjonować będzie na warunkach:
- odprowadzenia ścieków:
Nowo projektowany rurociąg kanalizacja sanitarnej będzie transportować ścieki do nowo budowanej
oczyszczalni ścieków dla miasta i zakładu „Ustronianka”.
- w zakresie gospodarki odpadami:
Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
środowiska:
Ø odpady komunalne stałe przekazywane będą na wysypisko odpadów na podstawie umowy o
odbiór odpadów;
Ø pozostałe odpady (w tym niebezpieczne) zbierane będą selektywnie w wyznaczonych
miejscach zabezpieczających środowisko i oddawane do odzysku lub unieszkodliwiane
poprzez specjalistyczne firmy.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do niej
oraz posiadanymi i obowiązującymi umowami , zawartymi z uprawnionymi podmiotami, posiadającymi
stosowane zezwolenia wymagane przepisami prawa.
Organ po zweryfikowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu zawartych we wniosku
stwierdził :
- Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
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ustawy z dnia 16 k w i e t n i a 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie
oddziaływać. Ponadto na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwości
wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w tym również oddziaływania
transgranicznego.
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia nie występują:
a)
obszary wybrzeży,
b)
obszary górskie lub leśne,
c)
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych,
d)
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
e)
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
f)
obszary przylegające do jezior.
g)
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
- Zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i
specjalnych maszyn budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z momentem zakończenia
prac.
- Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac
budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję
(dostarczanie elementów do budowy, wywóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na
etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem
emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynie na zdrowie ludzi oraz
klimat akustyczny terenów przyległych.
- W czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu. W celu jego
uniknięcia przewidziano zdjęcie humusu przed wykonaniem wykopów i zgromadzenie na wyznaczonym
miejscu. Po wykonaniu wykopów humus zostanie rozplantowany. Nadmiar mas ziemnych pochodzący z
realizacji planowanej inwestycji zostanie wykorzystany do niwelacji terenu wskazanego przez Inwestora.
- Odwodnienie wykopów przewidziano za pomocą igło filtrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów
zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.
- organ dokonał weryfikacji wniosku przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 w/w
rozporządzenia i wymogów określonych w Aneksie III Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne ( Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami) w których sformułowane zostały szczegółowe
uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
W ocenie organu, uwarunkowania takie jak: jego rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj
i skala możliwego oddziaływania, nie kwalifikują tego przedsięwzięcia jako mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko.
Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań
z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń. W fazie
budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia (kruszywo naturalne).
Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na powstanie
zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji hałasu i
zanieczyszczenia powietrza.
Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego
funkcjonowania.
W związku z powyższym , po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod
uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury
technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko i nie podlega obowiązkowi sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia.
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Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której
mowa w art. 72 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); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed
upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Załączniki:
Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 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)
1. Inwestycja polega na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej przesyłającego ścieki w miejscowości
Biała od istniejącej studni zbiorczej przy miejskiej oczyszczalni ścieków do studzienki zbiorczej przy
rozbudowywanej oczyszczalni ścieków dla zakładu „Ustronianka” .
Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:
1.
kanalizacja ciśnieniowa:
•
rurociąg główny – PE Ø 200, L=1270 m,
•
rurociąg przyłączeniowy - PE Ø 75,
L=5 m. Łączna długość: 1275 m;
2.
pompownia:
•
dwie pompy zatapialne pracujące przemiennie (silnik o mocy 38 kW),
•
studzienka rewizyjna wraz z zasuwami Ø 75 mm.
Głębokość ułożenia rurociągu tłocznego ścieków wynosić będzie ok. 1,4 m. Na części trasy przebiegu
rurociągu przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne umocnione z posypką piaskową. Rurociąg zaprojektowano z
rur PE 100 ; SDR 17; PN 1,0 MPa; Ø 200 mm łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych lub za pomocą
zgrzewów doczołowych.
Planowany do budowy rurociąg na trasie swojego przebiegu przez teren m. Biała przejmie dodatkowo
ścieki z nowo kanalizowanego rejonu ul. Szynowice, m. Wasiłowice oraz Ligoty Bialskiej.
3. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego funkcjonować będzie na warunkach:
odprowadzenia ścieków:
Nowo projektowany rurociąg kanalizacja sanitarnej będzie transportować ścieki do nowo budowanej
oczyszczalni ścieków dla miasta i zakładu „Ustronianka”.
- w zakresie gospodarki odpadami :
Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
środowiska:
Ø odpady komunalne stałe przekazywane będą na wysypisko odpadów na podstawie umowy o
odbiór odpadów;
Ø pozostałe odpady (w tym niebezpieczne) zbierane będą selektywnie w wyznaczonych
miejscach zabezpieczających środowisko i oddawane do odzysku lub unieszkodliwiane
poprzez specjalistyczne firmy.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do niej
oraz posiadanymi i obowiązującymi umowami , zawartymi z uprawnionymi podmiotami , posiadającymi
stosowane zezwolenia wymagane przepisami prawa.
- Zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i
specjalnych maszyn budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z momentem zakończenia
prac.
- Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac
budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję
(dostarczanie elementów do budowy, wywóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na
etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem
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emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynie na zdrowie ludzi oraz
klimat akustyczny terenów przyległych.
- W czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu. W celu jego
uniknięcia przewidziano zdjęcie humusu przed wykonaniem wykopów i zgromadzenie na wyznaczonym
miejscu. Po wykonaniu wykopów humus zostanie rozplantowany. Nadmiar mas ziemnych pochodzący z
realizacji planowanej inwestycji zostanie wykorzystany do niwelacji terenu wskazanego przez Inwestora.
- Odwodnienie wykopów przewidziano za pomocą igło filtrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i krzewów
zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.
Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych oddziaływań
z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji zanieczyszczeń .
W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia .
Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na powstanie
zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji hałasu i
zanieczyszczenia powietrza.
W związku z powyższym , po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod
uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury
technicznej tutejszy organ uznał , że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko
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