Lubraniec, dnia 23 lutego 2012 roku
RG.6220.35.1.2012

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 1,
art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84
ustawy z dnia
03 października 2008 roku 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.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2011 roku złożonego przez Pana Andrzeja
Kolanowskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy i Miasta
w Lubrańcu w sprawie
wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej.
po dokonaniu uzgodnień
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
– postanowienie nr
WOO.4240.998.2011/2012.DB z dnia 03 lutego 2012 roku i Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym we Włocławku – opinia nr N.HP-NZ-42-12-29/2011 z dnia 09 stycznia
2012 roku

stwierdzam,
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam
następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej
przedsięwzięcia
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1. Rodzaj przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- rurociągi tłoczne o średnicy 110 mm o łącznej długości 190 m oraz o średnicy 90 mm
i długości 370 m,
- rurociągi grawitacyjne o średnicach 200 mm i 160 mm o łącznej długości 1637 m,
- przykanaliki – 60 szt.,
- przepompownia ścieków – w ilości 2 szt.
- oczyszczalnia ścieków na 80 RLM,
- drenaż rozsączający – 600 m,
zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubraniec,
Lubraniec Parcele, Dobierzyn gmina Lubraniec

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
● Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne,
dopuszcza się oddziaływanie jedynie krótkotrwałe, o charakterze odwracalnym jedynie
w fazie realizacji przedsięwzięcia,
● Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
o wartościach kulturowych podlegają ochronie prawnej.
O zaistniałym znalezisku należy powiadomić odpowiednie służby nadzoru
archeologicznego. Inwestor jest zobowiązany zapewnić prowadzenie badań
archeologicznych, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
● Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy
poddać odzyskowi , a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać
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do unieszkodliwiania firmie posiadającej stosowne zezwolenia.
● Przebieg kanalizacji sanitarnej winien być zaprojektowany w taki
sposób, aby
zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.
● Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym.
Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich
zajęcia.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym
Przy
realizacji
przedmiotowej
inwestycji
należy
stosować
urządzenia
i technologie przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ obiektu
budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Materiały użyte do budowy należy dobrać do istniejących warunków wodno-gruntowych
w stopniu umożliwiającym bezpieczną eksploatację oraz tak, by nie wchodziły w reakcje
powodujące skażenia wód gruntowych.
Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
● Przedsięwzięcie nie zaliczono do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii,
Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
● Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
W przypadku. o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
● Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Uzasadnienie
1. Wnioskiem z dnia 19.12.2011 roku Pan Andrzej Kolanowski – Kierownik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu zwrócił się o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej,
dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.
2. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska, dla
którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany –
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)
3. Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 156 oraz na podstawie art. 64 ust. 1
pkt 2 w związku z art.78 ustawy z dnia
03 października 2008 roku
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.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji
na środowisko.
4. Właściwe organy tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku pismem Nr
N.NZ-42-12-29/2011 z dnia 09 stycznia 2012 roku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO.4240.998.2011/2012.DB z dnia 03 lutego.2012 roku
stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
stanowiącego przedmiot wniosku.
5. Biorąc pod uwagę ww. opnie a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy (kryteria
selekcji), organ prowadzący postępowanie dnia 10 lutego 2012 roku wydał postanowienie
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu
- RG.6220.35.2011
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu 23 lutego 2012 roku.
6. Wśród uwarunkowań, o których mowa w art. 63 o braku potrzeby przeprowadzenia ooś

przesądziły:
- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia – realizacja planowanej inwestycji dotyczy budowy
odcinków kanalizacji sanitarnej stanowiącej uzupełnienie istniejącej sieci na terenie zabudowanym
w miejscowościach Lubraniec, Dobierzyn, Lubraniec Parcele.
- jego usytuowanie – przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów
chronionych wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla
Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Projektowana budowa będzie dotyczyć terenów przekształconych tj. pasów drogowych
w sąsiedztwie terenów zabudowanych nie naruszając miejsc występowania cennych siedlisk
przyrodniczych, obszarów leśnych, wodnych lub wodno-błotnych. W wyniku prowadzonych prac,
z uwagi na brak zadrzewień na trasie przebiegu planowanej sieci kanalizacyjno-wodociągowej nie
nastąpi wycinka drzew o krzewów.
- rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko – nie stwierdzono ryzyka wystąpienia
negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.
7. Dla części terenu, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozostała część inwestycji objęta jest
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
mieszkalnego położonego w rejonie ulic Brzeskiej i Sportowej w mieście Lubraniec dotyczącego
przeznaczenia terenów pod następujące funkcje: mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej
intensywności zabudowy pod usługi sportowe, urządzenia komunikacyjne i budownictwo
wielorodzinne, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/8/98 przez Radę Miejską w Lubrańcu w dniu
10 listopada 1998 roku. Rozpatrywane zamierzenie położone jest w granicach obszaru
oznaczonego symbolami „8ZD1 i 8 ZD2” – tereny zieleni urządzonej.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku 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.) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1 - 13. Złożenie wniosku winno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega
etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Włocławku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Otrzymują:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
2. Pan Krzysztof Waszkiewicz Dobierzyn 1; 87-890 Lubraniec
3. Pani Janina Szulc ul. Szkolna 32 m 2; 87-890 Lubraniec,
4. Pan Robert Waszak ul. Szkolna 32 m 4; 87-890 Lubraniec,
5. Pani Ilona Waszak ul. Szkolna 32 m 4; 87-890 Lubraniec,
6. Pan Grzegorz Jóźwiak ul. Szkolna 32 m 1; 87-890 Lubraniec,
7. Pani Magdalena Jóźwiak ul. Szkolna 32 m 1; 87-890 Lubraniec,
8. Pan Zbigniew Jastrzębski ul. Brzeska 24 m 27; 87-890 Lubraniec,
9. Pani Monika Jastrzębska ul. Brzeska 24 m 27; 87-890 Lubraniec,
10. Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu sp z o.o.
11. Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Realizacja planowanej inwestycji dotyczy budowy odcinków kanalizacji sanitarnej stanowiącej
uzupełnienie istniejącej sieci na terenie zabudowanym w miejscowościach Lubraniec, Dobierzyn,
Lubraniec Parcele. W ramach omawianego zamierzenia przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej, w skład której wchodzić będą:
- rurociągi tłoczne o średnicy 110 mm o łącznej długości 190 m oraz o średnicy 90 mm
i długości 370 m,
- rurociągi grawitacyjne o średnicach 200 mm i 160 mm o łącznej długości 1637 m,
- przykanaliki – 60 szt.,
- przepompownie ścieków – w ilości 2 szt.
- oczyszczalnie ścieków na 80 RLM,
- drenaż rozsączający – 600 m,
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zbudowana zostanie z rur kanalizacyjnych PVC łączonych
na uszczelkę gumową ze studzienkami betonowymi o średnicy 1000 mm oraz z tworzyw
sztucznych o średnicy 425 mm.
Roboty ziemne prowadzone będą tradycyjną technologią wykopów umocnionych stalowymi
szalunkami.

