Kiełczygłów, dnia: 31-03-2008r.
Nasz znak: RG.7625/6/2008
Decyzja Nr I/2008
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust.2 pkt 1i 1a,art. 51 ust.1 pkt 2, ust.2, art. 56
ust 1,1b, 2,3 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.
627 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia: 27-12-2007r. ( data wpływu 31-12-2007r. ) Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia nr 25, 98-358
Kiełczygłów przez upoważnionego do występowania w imieniu wnioskodawcy – Szczecińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane, Marek Jankowski ul. A. Zawadzkiego 88/4, 71-246 Szczecin
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej
w miejscowości Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także budowie sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Kiełczygłów, na działkach o numerach ewidencyjnych:
Kiełczygłów ul. Świerczewskiego
248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 263, 290, 291, 595, 600, 601, 624, 629, 630, 249/2,
257/3, 257/5, 257/6, 257/7, 258/1, 258/2, 261/1, 261/10, 261/3, 261/5, 261/7, 262/1, 262/2, 293/1,
579/1, 579/2,
Kiełczygłów ul. Piotrkowska
33, 69, 70, 71, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 168,169, 387,
580, 589, 590, 592, 593, 594, 596, 598, 599, 1188, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1233,
1234, 1235, 1270, 1201/1, 1201/2, 1207, 128/1, 128/2, 131/1, 132/1, 135/4, 141/1, 141/2, 147/3,
147/4, 148/1, 148/2, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 160/1, 161/1, 162/1, 162/2, 162/4, 163/3, 164/3,
165/3, 166/2, 581, 582/2, 582/4, 584/1, 584/3, 584/6, 597/1, 597/2, 613, 107, 127, 617/1,
Kiełczygłów ul. Tysiąclecia
167, 170, 174, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 615/1, 615/2, 616, 619, 620, 621, 622,
623, 627, 632, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 762, 1236, 1263, 150/2, 151/2, 152/1, 152/2, 153/3,
154/3, 155/2, 156/2, 157/5, 158/4, 159/1, 159/2, 160/2, 161/4,161/5, 162/6, 162/7, 166/1, 172/2,
172/3, 172/4, 173/1, 602/1, 602/2, 607/1, 614/1, 614/2, 628/1, 628/2, 641/1, 641/9, 642/1, 642/9,
643/1, 644/1, 646/1, 648/1, 649/1, 652/1, 763, 161/6,
Kolonia Kiełczygłów
48, 149, 177/1, 177/2, 178, 179, 180, 182, 206, 223/2, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 236,
241, 242/2, 242/3, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 259, 260, 261,
zlokalizowanych na gruntach miejscowości Kiełczygłów oraz Kolonia Kiełczygłów obrębu
geodezyjnego Kiełczygłów Okupniki oraz Kiełczygłów.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie dotyczy: budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz
użyteczności publicznej w miejscowości Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także budowy

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczygłów, na działkach
zlokalizowanych na gruntach miejscowości Kiełczygłów oraz Kolonia Kiełczygłów o numerach
ewidencyjnych jak wyżej w pkt. I .
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty objęte ochroną wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską.
Nakładam na wykonawcę inwestycji, po zakończeniu jej realizacji, obowiązek przywrócenia
terenu do stanu pierwotnego.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 81 i 84, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania
raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573) - planowana inwestycja
kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii:
 Starostwa Powiatowego w Pajęcznie – Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- postanowienie z dnia 16-01-2008 r., znak sprawy: RS.IV.0718/P-1/1/2008
 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie - postanowienie z dnia 15-01-2008 r. znak
sprawy: PPIS-470-1a/51/08
Wójt Gminy Kiełczygłów, postanowieniem z dnia 28-01-2008 r. znak: RG.7625/II/1/2008
odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji.
Projekt budowlany przedsięwzięcia powinien opierać się na rozwiązaniach chroniących
środowisko uwzględniając:

zapobieganie, ograniczanie i monitorowanie oddziaływania na środowisko przedmiotowej
inwestycji;

rozwiązania technologiczne gwarantujące ochronę środowiska gruntowo-wodnego oraz
szczelność połączeń rurowych;

warunki realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami postępowania z odpadami
wytworzonymi podczas budowy określonymi w przepisach odpadach;

warunki eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami postępowania z odpadami
wytworzonymi w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia określonymi w przepisach
o odpadach, a w szczególności:

osady z oczyszczania ścieków należy poddać badaniom i na tej podstawie ustalić
i uzgodnić sposób ich zagospodarowania

teren oczyszczalni trwale ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz
zapewnić odpowiedzi dojazd

zabezpieczyć mycie pomp podczas przeglądów

prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami, odpady gospodarować zgodnie z ustawą
o odpadach

zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych,
aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego inwestor ma
tytuł prawny
Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do znacznej poprawy stanu środowiska na
terenie gminy i będzie stanowiła znaczącą ochronę wód podziemnych i poprawę warunków
higieniczno – sanitarnych mieszkańców gminy.
Rozwiązania projektowe powinny ograniczać uciążliwości wynikające z przesyłu, przyjmowania
oraz procesów oczyszczania ścieków i nie powodować zagrożeń z tego tytułu dla powietrza.
Przyjęte rozwiązania projektowe powinny ograniczać emisję hałasu.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych
oraz użyteczności publicznej w miejscowości Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczygłów, nie należy
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.
Ryzyko wystąpienia awarii na oczyszczalni ścieków w Kiełczygłowie zawiązane jest ze zrzutem
zanieczyszczonych ścieków do odbiornika i pogorszeniem jakości jego wody. Zagrożenie takie
może nastąpić w okresie zaniku dostawy energii elektrycznej, dlatego wyposażenie oczyszczalni
ścieków w agregat prądotwórczy jest niezbędne.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
Dla planowanej inwestycji nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
Zgodnie z art. 135 Prawa Ochrony Środowiska, dla przedmiotowego przedsięwzięcia
inwestycyjnego nie tworzy się obszarów ograniczonego użytkowania.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu
budowlanego – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. Nr 156 z 2006 r. , poz.1118 ze zmianami).
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
na wykonanie urządzenia melioracyjnego- wylotu i odprowadzania ścieków oczyszczonych
do odbiornika – rzeki Nieciecz
zobowiązuję Inwestora do:









uwzględnienia warunków wykorzystania terenu,
uwzględnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 01 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w oczyszczalniach ścieków ( Dz.U.Nr 96, poz.438 )
dla pracowników obsługi oczyszczalni należy przewidzieć pomieszczenia sanitarno-higieniczne
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tj. Dz.U. z 2003r. nr 169,
poz. 1650 ze zm. )
warunki odprowadzenia ścieków z projektowanej oczyszczalni do rzeki Nieciecz należy uzgodnić
z organem właściwym do wydania pozwolenia wodno-prawnego ustalającego, że jest
to dopuszczalne i nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wód lub wymaganiami
jakościowymi dla wód, oraz jeżeli jest to zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 137, poz. 984 )
informowania Wójta Gminy Kiełczygłów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii
mających wpływ na stan środowiska naturalnego lub osoby trzecie

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 – zał. Nr 1
(otrzymuje tylko wnioskodawca)
2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia – zał. Nr 2
Otrzymują:
1. Inwestor: Gmina Kiełczygłów adres: ul. Tysiąclecia nr 25, 98-358 Kiełczygłów
2. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Marek Jankowski ul. A. Zawadzkiego 88/4,
71-246 Szczecin
3. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki nr 76, 98-330 Pajęczno
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie, ul. Żeromskiego nr 5,
98-330 Pajęczno
5. Strony wg. wykazu
6. A/A

