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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 2 pkt, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z
pozn. zm.) w zwiazku z § 3, ust. 1 pkt 79 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec mogacych znacz^co oddzialywac na
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec do sporz^dzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. 2010, Nr 213,
poz. 1397 ) i art. 104 oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora tj. Gminy Strzelce Wielkie, w zwiazku z brakiem koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i sporzqdzema raportu o
oddzialywaniu na srodowisko, wydaje sic decyzie o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje^ przedsiewzi^cia polegaj^cego na budowie kanalizacji sanitarnej w
ukladzie grawitacyjno tlocznym wraz z przyl^czami dla miejscowosci Strzelce Wielkie
w ul. Armii Ludowej, Jagiellohskiej, 17-go Stycznia, oraz cz^sci miejscowosci Zamoscie
w Gminie Strzelce Wielkie

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 14.12.2010 r. Inwestor tj. Gmina Strzelce Wielkie, wystapila o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia
polegaj^cego na budowie kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno tlocznym wraz
z przylqczami dla miejscowosci Strzelce Wielkie w ul. Armii Ludowej, Jagielloriskiej,
17-go Stycznia, oraz cz^sci miejscowosci Zamoscie w Gminie Strzelce Wielkie.

Do wniosku dol^czono:

I. Kserokopie wniosku wraz z kart^ informacyjn^ przedsiewziecia;
II. Charakterystyke inwestycji,
III. Wypis z rejestru gruntow,
IV. Kserokopie poswiadczon^ mapy sytuacyjno - wysokosciowej,
V. UchwaJe Rady Gminy w sprawie miejscowych planow zagospodarowania

przestrzennego dla miejscowosci Strzelce Wielkie.



Teren, na ktorym planuje sie inwestycje jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego jednak niektore fragmenty inwestycji lez^ na terenach bez
planu i niezbedne bedq. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

f
Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. KPA podano do

publicznej wiadornosci inforrnacje o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegaj^cego na
budowie kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno tlocznym wraz z przyla_czami dla
miejscowosci Strzelce Wielkie w ul. Armii Ludowej, Jagielloriskiej, 17-go Stycznia, oraz
cze^ci miejscowosci Zamoscie w Gminie Strzelce Wielkie.
Informacje zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
Strzelce Wielkie oraz w miejscach realizacji przedsiewziecia.
Strony postepowania nie wniosty zadnych uwag.

Wqjt Gminy Strzelce Wielkie przy odstajpieniu od koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko wziaj: w szczegolnosci pod uwage skale planowanego
przedsiewziecia oraz uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) do e)
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochrome,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na srodowisko
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z pozn. zrn.). Przy planowanym przedsiewzi^ciu, ze wzgledu na jego
usytuowanie, nie zachodz^ przeslanki okreslone w art.. 63 ust 1 pkt 2 lit a) do j) cytowanej
ustawy.

W mysl art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.), postanowieniem z dnia
09.02.2011 r., znak: 7024.1.42.11, po analizie zebranego materiahi oraz zasiegrn^ciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (pismo z dnia 31.01.2011 r. znak:
WOOS-II.4240.80.2011.BM oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pajecznie (pismo z dnia 17.01.2011 r. znak: PPIS-470-3/136/11), Wojt Gminy Strzelce
Wielkie odst^pil od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz
od obowiEjizku sporz^dzenia raportu o oddzial^'aniu na srodowisko.

Planowana inwestycja moze powodowac w fazie realizacji uci^zliwosci zwia^ane z
emisj^ halasu oraz emisj^ substancji pylowych do powietrza na skutek prac budowlanych.
Ponadto budowa nie bedzie generowac b^dzie odpadow. Nie jest takze planowana wycinka
drzew i krzewow.
W najblizszej odleglosci od planowanej inwestycji znajduje sie obj^ta stref^ ochrony
krajobrazu historycznego zespol stawow oraz zielen formy ochrony prz3'rody jednak
planowane przedsi^wziecie nie bedzie mialo wptywu i nie bedzie naruszac zasad ochrony i
ksztaltowania tych obszarow.
W przypadku fazy realizacji przedsiewziecia wyst^pi krotkotnvale oddzialywanie, nie
powodujace jednak tnvalego, znacznego pogorszenia sie stanu srodowiska. nalezy wypenic
warunki:
Prace budowlane bed^ prowadzone wyl^cznie w porze dziennej.
W czasie przerw w pracy wyl^czany bedzie sprzet budowlany.
Stosowany sprzet b^dzie w dobrym stanie technicznym.
Stosowane materialy bed£L posiadaly odpowiednie atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci.

Nalezy takze:
Materialy pylaste odpowiednio zabezpieczac przed rozwiewaniem,
Na placu budowy wyznaczyc miejsce czasowego skladowania materialow i postoju
maszyn



• Odpady gromadzic selektywnie i przekazywac je podmiotom uprawniajacym do
odbioru transportu, odzysku lub unieszkodliwiania

• Zabezpieczyc srodowisko gruntowo — wodne przed ewentualnymi wyciekami
substancji ropopochodne.

W czasie realizacji, przedsie^vziecie bedzie oddziaiywalo na srodowisko w zakresie emisji
halasu, substancji pylowych i gazowych do powietrza. Oddzialywanie to bedzie jednak
odwracalne, trwajace do czasu zakonczenia prac budowlanych.

W zwiqzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
Zalqcznikiem do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U.Nr 199 poz. 1227 zpozn. zm.) jest karta informacyjnaprzedsiewzi<?cia.

P O U C Z E N I E

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Strzelce Wielkie w termtnie 14
dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia - strony postcnowania:

1. Gmina Strzelce Wielkie, Urz^d Gminy w/m
2. a/a

Do wiadomosci:

1. Paiistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pajecznie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

90-113 Lodz, ul. Traugutta 25


