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Polanów 2013.12.13

DECYZJA
Na
podstawie:
- art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 poz. 267, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Jana Antoniaka pełnomocnika Gminy Polanów w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie sieci
wodociągowej przesyłowej z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w
miejscowości Karsinka – gmina Polanów”
Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział
Spraw Terenowych I w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Koszalinie
Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie sieci wodociągowej przesyłowej
z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka – gmina
Polanów”.
Uzasadnienie
1. Na wniosek Pana Jana Antoniaka, pełnomocnika Gminy Polanów w dniu 2013.10.11 ostało

wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej przesyłowej z Karsiny do
Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka – gmina Polanów”
2. W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 68
3. Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.
4. Zgodnie z art. 64 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ prowadzący
postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu
ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w
Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.
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5. Organy te wydały opinie:
a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie pismem z dnia 6
grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.) znak WST-K-4240.333.2013.KS wyraził
opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przesyłowej z
Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka, gm. Polanów,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zgodnie z art. 78 ust. 4 us tawy 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.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. nie wydał opinii co jest tożsame z brakiem zastrzeżeń w
przedmiotowej sprawie.
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana została
do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. nr 213, poz. 1397, ze zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
może być wymagany.
Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 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.
nr 213, poz. 1397, ze zm.), a także biorąc pod uwagę dokumentację przedłożoną do sprawy
oraz opinie organów współdziałających na temat potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej przesyłowej z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w
miejscowości Karsinka, gm. Polanów, organ uznał, ze przedsięwzięcie objęte niniejszym
wnioskiem nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
o czym przesądziły poniższe fakty.
W ramach projektowanej inwestycji planuje się:
l. Budowę rurociągu przesyłowego wodociągowego z rur PE $90 mm oraz budowę sieci
rozdzielczej wraz z nowymi przyłączami z rur PE od $50 do (1)32 mm. Całkowita długość sieci
przesyłowej i rozdzielczej będzie wynosić 0k. 2000,00 mb,
2. Modernizację hydroforni ze stacją uzdatnia wody dla istniejącego ujęcia wody,
zlokalizowanego na działce ew. nr 85/2, w ramach której planuje się:
- wymianę pompy głębinowej o wydajności maks. do l0 m3/h, wysokości podnoszenia do 100
m i mocy do 8 kW,
- wymianę urządzeń do uzdatniania wody,
- budowę zbiornika wód popłucznych z płukania uzdatniacza wody; zbiornik wykonany
zostanie z kręgów betonowych dn=2000 mm, a jego pojemność będzie wynosić 2 m3 ,
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- termomodernizację i ogrodzenie budynku hydroforni.
Roboty budowlane ziemne będą prowadzone głównie koparkami samojezdnymi, z
odłożeniem urobku na boki i ponownym jego użyciem przy przywracaniu terenu do stanu
pierwotnego po zakończeniu inwestycji. Trasa wodociągu w większości wiedzie przez pola
uprawne, natomiast realizacja przyłączy odbywać się będzie w obrębie prywatnych posesji.
Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z
zaopatrzeniem ludności w wodę odpowiedniej jakości.
Projektowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć liniowych, których realizacja powoduje
oddziaływanie na komponenty środowiska wzdłuż trasy inwestycji i jej najbliższego
otoczenia. W fazie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego należy spodziewać się
emisji hałasu, wibracji oraz pyłów i gazów do powietrza wynikających z pracy sprzętu
budowlanego i ruchu pojazdów obsługujących budowę. Roboty związane z budową
wodociągu będą realizowane okresowo w porze dziennej, a powyższe oddziaływania będą
miały charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i ustąpią wraz z ich
zakończeniem. Odpady powstające na etapie budowy będą selektywnie gromadzone i
zagospodarowane na placu budowy przez wykonawcę robót.
Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem żadnych uciążliwości dla
środowiska, a z uwagi na jej charakter i zakres, dotychczasowy sposób zagospodarowania
działek inwestycyjnych nie ulegnie zmianie.
Z dostępnej bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wynika, iż
teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza istniejącymi obszarami objętymi
ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013
r., poz. 627, ze zm.). W miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono
stanowisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Około 130-metrowy fragment
wodociągu będzie przebiegał przez chronione siedlisko przyrodnicze
- acidofilny pomorski las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum (kod: 9190-1), obejmujące
swym zasięgiem działkę ew. nr 270/4. Jednakże z uwagi na to, że:
- w związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów,
- w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne
korzystanie z przedmiotowego terenu,
- prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew i krzewów będą prowadzone ze
szczególna starannością, stwierdzono, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie
negatywnie oddziaływać na ww. siedlisko przyrodnicze.
Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu
przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie
miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża
morskiego, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód
podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym
terenie nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
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archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, W tym strefy ochronne ujęć wód i obszary
ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Mając powyższe na uwadze, organ nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla planowanej inwestycji.
W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.
Pouczenie.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

JK/JK

Decyzję umieszczono na
www.polanow.pl

stronie

internetowej

Urzędu

Miejskiego w Polanowie

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg. wykazu.
2. Gmina Polanów.
3. a/a.
Sprawę prowadzi:
Jerzy Krystowczyk – podinspektor ochrony środowiska
tel. (094) 348 07 83, e-mail j.krystowczyk@polanow.eu
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