Biała 2012-05-16
GKOŚ.6220.5.2012
Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 ), oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2012r.
sygn.WOOŚ.4241.117.2012.MD.2 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Prudniku z dnia 16 kwietnia 2012r. sygn. NZ/JK-4325-4/12 kierując się kryteriami, o których mowa w
art. 63 ust 1 ww. ustawy
postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto,
Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała”.
Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 16 marca 2012r., Burmistrz Białej działający w imieniu Gminy Biała, zwrócił
się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Trauguta, H. Sawickiej, Stare
Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała”.
2. Dnia 26 marca 2012r., Burmistrz Białej wstąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia oraz co
do zakresu ewentualnego raportu.
Organy te wyraziły opinię sugerującą odstąpienia od nałożenia obowiązku
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia .
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1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – z dnia 27 kwietnia 2012r. sygn.
WOOŚ.4241.117.2012.MD.2
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku – z dnia 16 kwietnia 2012r.
sygn. NZ/JK-4325-4/12
Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie
raportu może być wymagane - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
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 zmianami);
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała o ul.:
Opolską, Trauguta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałową .
Przedsięwzięcie obejmuje następujący rozmiar rzeczowy:
kanalizacja ciśnieniowa: rury PE o średnicy:
63 mm - 476 mb,




90 mm- 647 mb,
przyłącza - 651
 kanalizacja grawitacyjna:
 przyłącza 649 (przykanaliki na posesjach o średnicy 160 PCV)
 przyłącza 539 (przykanaliki na posesjach o średnicy 200 PCV)
 pompownie przydomowe – 31 kpl,
 zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną fi 80 mm – 4 kpl.
6. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
 rodzaj przedsięwzięcia : - rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej
 skala przedsięwzięcia : - powierzchnia planowanej inwestycji:
 0,6 ha
 usytuowanie przedsięwzięcia : - w Białej na działkach :
Ark. 1 704, 876, 641, 705/5, 705/14, 702, 700, 823, 832, 802/3, 801, 799,
800, 827/2, 830, 831, 827/1,822/2, 821, 819/4, 803, 822/1
Ark. 2 829/1, 828, 826/2,819/2, 819/3
Ark. 3 748, 744, 753,
Ark. 4 230, 228/4, 227
Ark. 5 759, 760, 761
Ark. 6 913, 908, 911, 905, 912, 910, 921, 923, 915,906/1
Ark. 7 1351, 1365, 1370, 1378, 1379, 1380/1, 1380/2, 1381, 1333, 1334, 1366, 1342, 1340/1
Ark. 8 1340/2, 1335
Ark. 9 924, 927, 906/2, 1307, 1308, 1298, 1282, 1268/2, 1269
Ark. 10 876, 875, 846, 878/24
7. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego, funkcjonować będzie na warunkach :
odprowadzenia ścieków:
Nowo powstała ciśnieniowa kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki do oczyszczalni ścieków
Firmy eco BIONICA Zuzanny Bożek.
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 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 igłofiltrów. Wykopy w sąsiedztwie drzew i
krzewów zostaną wykonane ręcznie w celu ochrony systemu korzeniowego roślin.
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.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :
1. Strony postępowania wg odrębnego wykazu,
2. a/a

