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Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie ar. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust. 1, 2, 3 i 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 6271) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 10712)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia l-03-2007r. Gminy Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340
Krośniewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych
w północnej części m. Krośniewice z włączeniem do systemu kanalizacji miejskiej,
przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.: nr 695/4, 718,1, 2, 5, 15, ob. Krośniewice
po zasięgnięciu opinii Starosty Kutnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kutnie
orzekam
określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w północnej części m. Krośniewice
z włączeniem do systemu kanalizacji miejskiej, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.:
nr 695/4, 718, 1, 2, 5, 15, ob. Krośniewice przez Gminę Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5,
99-340 Krośniewice pod następującymi warunkami:
1. Wykorzystania terenu zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku,
2. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych w przypadku, jeżeli
zasięg leja depresji wykraczałby poza granice terenu, którego gmina jest właścicielem,
3. Dostosowania parametrów projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 695/4 do
szacowanego natężenia przepływu ścieków,
4. Postępowania zgodnego z ustawą o ochronie przyrody w przypadku kolizji przedsięwzięcia z istniejącym
zadrzewieniem.
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Uzasadnienie

W dnia l-€3-2007r. Gmina Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,
wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w północnej części
m. Krośniewice z włączeniem do systemu kanalizacji miejskiej, przewidzianego do realizacji na
działkach nr ewid.: nr 695/4, 718, 1, 2, 5, 15, ob. Krośniewice.
Działając na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 wystąpiłam do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, o wydanie opinii co do obowiązku sporządzenia raportu
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-2o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu tego raportu dla wAv planowanego
przedsięwzięcia.
Starosta Kutnowski postanowieniem z dnia 12-03-2007r., znak: RŚ. 7633-19/07 uznał,
że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie postanowieniem z dnia 19-03-2007r., znak:
PSSE.ZNS/32/13/07/R, uznał za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Postanowieniem z dnia 30.03.2007r., znak: RRiRG/OŚ.7624/1/07 uznałam, że przedsięwzięcie
powyższe nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie wystąpiłem do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kutnie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.
Starosta Kutnowski postanowieniem z dnia 10.04.2007r. znak: RŚ. 7633 - 19/1/07 uzgodnił
środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie postanowieniem z dnia 11 06.2007r. znak:
PSSE.ZNS/94/13/07/U uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ponieważ powyższe przedsięwzięcie jest zgodne z podstawową funkcją terenów w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice oraz zostało uzgodnione ze Starostą
Kutnowskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie, organ I instancji orzekł jak
w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach,
ul. Trzcińska 18 za pośrednictwem Burmistrza Krośniewic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia
do wycinki drzew. Zgodę na ewentualne wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.
Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, przed wydaniem której prowadzone
jest postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.
Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten
może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie
zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
Otrzymują:
1. Gmina Krośniewice z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
2. A/a.
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Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Kutnie,
2. Państwowy Powiatowym-'
Inspektor Sanitarny w Kutnie
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przedsięwzięcia znak: RRiRG/OŚ. 7624/1/07

Charakterystyka przedsięwzięcia
przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji

sanitarnej

do terenów inwestycyjnych

w północnej części m. Krośniewice z włączeniem do systemu kanalizacji miejskiej, przewidzianego
do realizacji na działkach nr ewid.: nr 695/4, 718, 1, 2, 5, 15, ob. Krośniewice.
Kanalizacja będzie wykonana z rur kielichowych PVC o średnicy 200 mm, długości 622,9 m,
przewodu tłocznego o średnicy 90 mm, długości 362,5 m. Na trasie zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
o średnicy 425 i 315 mm. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w ulicach i działkach oznaczonych
nr 695/4, 718, 1, 2 i w ul. Kolejowej - działka nr 5 i ul. Parkowej - działka nr 15. Nowa sieć kanalizacyjna
przyczyni się do poprawy ogólnego stanu sanitarnego oraz do poprawy stanu środowiska poprzez likwidację
istniejących

szamb,

szczególnie

w

granicach

obszaru

zbiornika

wód

podziemnych.

Powyższe

przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krośniewice. Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
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