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GKiI.6220.5.2015

o srodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.), a takZe § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzqdzenia
Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaczqco
oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst
jednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Gminy Wieczfnia Koscielna, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 48, dotyczqcego wydania decyz;ii
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie
oczyszczalni sciekow w miejscowosci \Vieczfnia - Kolonia, gmina \Vieczfnia Koscielna,
ml dzialce nr ewidency jny 33

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia
polegajqcego na: Budowie oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia,
gmina \Vieczfnia Koscielna, na dzialce nr ewidencyjny 33

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 16 lipca 2015 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna,
06 513 Wieczfnia Koscielna 48 wystqpila do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia poJegajqcego na: Budowie
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna,
na dzialce nr ewidencyjny 33.
Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekstjednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.).
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
77 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc
mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) - tj. "instalacje do oczyszczania sciek6w inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 40,
przewidziane do obslugi nie mniej niz 400 r6wnowaznych mieszkanc6w w rozumieniu art. 43
usta\.\'Y z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne".
Zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2015 roku, znak: GKiI.6220.5.2015 W6jt Gminy
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku,
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.5.2015 z dnia
17 Jipca 2015 roku wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie
o wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko
oraz jego ewentualnego zakresu.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq Nr ZNS.4 71.57.2015
z dnia 05 sierpnia 2015 roku (data wplywu: 07.08.2015 r.) odstqpil od obowiqzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 05 sierpnia 2015 roku,
znak: WOOS-II.4240.996.2015.MS wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do
uzupelnienia przedlozonej dokumentacji. lednoczesnie pismem z dnia 05 sierpnia 2015 roku
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przedluzyl term in zalatwienia sprawy do dnia
28 sierpnia 2015 roku. Na powyzsze wezwanie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna
odpowiedzial pismem z dnia 20 sierpnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.5.2015. Nastypnie
pismem z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przedluzyl
termin zalatwienia sprawy do dnia 11 wrzesnia 2015 roku.
W zwiqzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil opiniy,
ze dla w/w przedsiywziycia nie istnieje koniecznose przeprowa?zenia oceny oddzialy;vania na
srodowisko (opinia z dnia 07 wrzesnia 2015 roku, znak: WOOS-II.4240.996.2015.MS.4).
Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy
planowanego przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc lqczne
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1235 ze zm.) postanowieniem GKiI.6220.5.2015 z dnia 22 wrzesnia 2015 roku odstqpil
od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze
w przedmiotowym przypadku nie zachodzq szczeg61ne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.).
Planowane przedsiywziycie polegae bydzie na budowie oczyszczalni sciek6w na
dzialce 0 nr ew. 33 w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna.
Projektowana oczyszczalnia sciek6w, w sklad kt6rej wchodzq dwa niezaleznie pracujqce ciqgi
technologiczne 0 wydajnosci Qdsr = 310 m 3/d, Qdlllax = 390 m 3/d. Ilose mieszkanc6w
r6wnowaznych, kt6rych obslugiwae bydzie oczyszczalnia wymesle 2.903 RLM.
Oczyszczalnia sciek6w bydzie oczyszczalniq mechaniczno-biologicznq dzialajqcq w oparciu
o nitryfikujqco-denitryfikujqcy osad czynny z wykorzystaniem metabolicznej selekcji
i
eliminacji
bakterii
nitkowatych
z
zastosowaniem
procesu
naprzemiennej
denitryfikacji/nitryfikacji z dodatkowq tlenowq stabilizacjq osadu nadmiernego.
Przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie:
- obiekt6w technologicznych oczyszczalni sciek6w;
- sieci wodociqgowej z przylqczami;
- drogi gminnej dojazdowej do oczyszczalni;
- drogi wewnytrznej;
- komunikacji wewnytrznej na terenie oczyszczalni;
- sieci kanalizacji sanitarnej miydzyobiektowych;
- kolektora zrzutu sciek6w oczyszczonych do rowu melioracyjnego;
- przylqcza elektroenergetycznego.
Podstawowe elementy oczyszczalni sciek6w to:
1. Punkt zlewny sciek6w dowozonych:
- szybkozlqcze do odbioru sciek6w;
- wstypne mechaniczne podczyszczenie sciek6w;
- pomiar ilosci sciek6w dowozonych;
- modul rejestracyjny, wydruk danych.
2. Zbiornik usredniajqcy sciek6w dowozonych:
- uklad napowietrzanialmieszania;
- porcjowe dozowanie sciek6w.
3. Pompownia lokalna:
- krata koszowa - rzadka;
- pompa zatapialna.
4. Oczyszczanie mechaniczne sciek6w polqczonych:
-automatyczne sito skratkowe;
-separator piasku;
- separator zawiesiny latwopalnej.
2

5. Oczyszczanie biologiczne sciekow pol'lczonych:
- dwukomorowy selektor - warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. DZiyki temu osad
odwodniony posiada znacznie Jepsze parametry sedymentacyjne;
- komora denitryfikacji/nitryfikacji;
- osadnik wtorny pionowy separacja osadu od sciekow.
6. Pomieszczenie dmuchaw:
stacja dmuchaw;
- uklad dystrybucji powietrza.
7. POl11iar ilosci sciekow oczyszczonych:
przeplywol11ierz elektrol11agnetyczny.
8. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
- prasa tasmowa;
stacja przygotowania i dozowania flokulantu.
9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego.
10. Sterowanie procesem technologicznym - dzialanie oczyszczalni bydzie calkowicie
zautomatyzowane.
Oczyszczalnia sciekow zostanie wybudowana na terenie dzialki 0 nr ew. 33 w l11iejscowosci
Wieczfnia-Kolonia. CZyse dzialki nr ew. 33, na ktorej projektowana jest oczyszczalnia
sciekow to nieuzytek pozbawiony jakichkolwiek obiektow i infrastruktury technicznej.
Otoczenie stanowi'l: droga dojazdowa i nieuzytki. L'lczna powierzchnia zabudo\vy
projektowanych obiektow oczyszczalni sciekow wyniesie okolo 0,0646 ha, przy ogolnej
powierzchni dzialki, na ktorej usytuowane bydzie przedsiywziycie - 5,01 ha. Zatem z
powierzchni biologicznie czynnej zostanie Vv)'l'lczony teren stanowi'lcy okolo 1,3%
pO\vierzchni tej dzialki. Aktualnie teren dzialki nie jest uzytkowany, nie jest zabudowany
obiektal11i kubaturowymi. Szata roslinna w granicach nieruchomosci, na ktorej bydzie
realizowane przedsiywziycie to niskie krzewy i trawy. W ramach prowadzonych prac nie
pJanuje siy wycinki drzew.
Teren przewidziany pod inwestycjy objyty jest obowi'lzujqcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Koscielna ustanowionym Uchwalq Nr
VIII/44/07 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. W c)-i. planie dzialka
z podstawoVv)'m
o nr ew. 33 polozona jest w obszarze oznaczonym symbolel11 11 NO
przeznaczeniem pod tereny oczyszczalni sciekow.
Zarowno przy zastosowanych rozwi'lzaniach technicznych jak i organizacyjnych,
a takze bior'lc pod uwagy charakter inwestycji, funkcjonowanie przedsiywziycia nie bydzie
wplywae ponadnormatywnie na stan srodowiska
Na etapie realizacji analizowanego przedsiywziycia wyst'lpi zapotrzebowanie na
materialy budowlane, kruszywa oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (olej napydowy),
a takze na energiy elektryczna oraz wody. Na etapie eksploatacji wyst'lpi zapotrzebowanie na
energiy elektrycznq i wody.
Etap realizacji bydzie z\vi'lzany z el11isjq halasu, emisj'l substancji do powietrza oraz
powstawanicl11 odpadow. W okresie trwaj'lcych prac budowlanych moze wystqpie wzrost
el11isji halasu oraz niezorganizowanej el11isji substancji do powietrza spowodowanej prac'l
maszyn budowlanych, srodkow transportu, rozladunkiem materialow budowlanych itp.
Wykonywanie prac budowlanych spowoduje naruszenie istniej'lcej powierzchni ziemi
i struktury gJeby. Oddzialywania te byd'l krotkotrwale i ustqpiq po zakonczeniu fazy budowy.
W trakcie realizacji przedsiywziycia powstawac bydq odpady typo we dla prowadzenia robot
ziemnych. budowlano-montazoVv),ch oraz instalacyjnych. Odpady, ktore nie bydq mogly bye
wykorzystane w miejscli powstawania, byd'l przekazane podmiotom zajmujqcym siy
odzyskiem lub unieszkodliwieniem tych rodzajow odpad6w.
Etap eksploatacji przedsiywziycia bydzie wiqzal siy z emisj'l substancji do powietrza
oraz halasu zwi'lzanego z pracq urzqdzen oczyszczalni. Oczyszczalnia moze stanowie takZe
potencjalne zrodlo emisji odor6w do powietrza. W oczyszczalni uwzglydniono szereg
technicznych i technologicznych rozwi<j.zan minimalizuj<j.cych jej oddzialywania na
srodowisko, w tym:
mechaniczne oczyszczanie sciekow bydzie siy odbywalo \v budynku technicznym,
w zamkniytym pomieszczeniu:
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- zostanq zainstalowane dmuchawy z obudowanymi dzwiykochlonnymi w pomieszczeniu
zamkniytym (wytlumienie halasu);
- zostanie przyjyty proces technologiczny gwarantujqcy tlenowq stabilizacjy osadu
(zmniejszona emisja zapach6w);
- zostanie przyjyty proces technologiczny gwarantujqcy usuwanie zwiqzk6w biogennych;
- reaktory zostanq przykryte plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej w16knem szklanym
zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo;
- zbiomik osadu nadmiemego wykonany z betonu, zamkniyty hermetycznie,
- pompownia sciek6w surowych zostanq szczelnie przykryte szczelnq pokrywq;
- odcieki i przelewy zostanq skierowane do ponownego oczyszczenia (ciecz nadosadowa,
odcieki z prasy i inne);
- zostanie zastosowane napowietrzanie wglybne, drobnopycherzykowe (wyeliminowanie
aerozoli i zapach6w);
- zostanq zautomatyzowane procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciek6w;
- skratki i piasek zostanq wywiezione poza teren oczyszczalni;
- zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej wok6l obiekt6w technologicznych i 5 m pas
zieleni izolacyjnej przy ogrodzeniu oczyszczalni.
Przy zastosowaniu zaproponowanych srodk6w minimalizuj'lcych, standardy jakosci
srodowiska bydq dotrzymane. W projektowanej oczyszczalni sciek6w zostanie zastosowana
nowoczesna technologia eliminuj'lca wszelkie mozliwe emisje zanieczyszczen powietrza.
Zasiyg emitowanych aerozoli i odor6w nie przekroczy granic ogrodzenia dzialki oczyszczalni.
Przedmiotowe przedsiywziycie rna na celu osi'lgniecie jakosci odprowadzonych sciek6w
zgodnej z przepisami prawa krajowego, m.in. rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w, jakie nalezy spdnic przy wprowadzaniu sciek6w
do w6d lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U .2014, poz.1800).
Obiekt oczyszczalni sciek6w moze powodowac zagrozenie dla srodowiska gruntowo
-wodnego, w zwiqzku z powyzszym wszystkie elementy oczyszczalni, instalacje sciek6w
i osad6w wykonane bydq zgodnie z projektem z materia16w i w technologii gwarantujqcej ich
bezwzglydnq szczelnosc.
Odpady inne niz niebezpieczne bydq gromadzone selektywnie w zamkniytych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym
miejscu 0 utwardzonym podtozu, a nastypnie przekazywane bydq uprawnionym odbiorcom
do odzysku lub unieszkodliwienia.
Osady sciekowe po odwodnieniu i stabilizacji tlenowej bydq czasowo magazynowane na
terenie oczyszczalni, w szczelnych kontenerach. Osady wykorzystywane bydq do cel6w
rolniczych zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r.
syrawie procesu odzysku RIO (Dz. U. z 2015 r. poz. 132) oraz rozporzqdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osad6w sciekowych (Dz. U
z 2015 r. poz.257). Spos6b ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie okreslony po
przeprowadzeniu bad an bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawartosci
styzenia metali ciyzkich.
Mozliwe jest wyst'lpienie sytuacji awaryjnych w zwiqzku z awariq element6w
instalacji do przesylu i oczyszczania sciek6w oraz rozszczelnienia instalacji oraz zbiomik6w.
Prowadzenie biezqcych przeglqd6w stanu instalacji oczyszczania sciek6w pozwoli
zminimalizowac mozliwosc wyst'lPienia awarii. Stany alarmowe z oczyszczalni - awaryjna
wartosc tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesylane bydq przy pomocy systemu
GSM do eksploatatora oczyszczalni. Oczyszczalnia zostanie wyposazona w system swietlnej
sygnalizacji alam16w oraz kazde urz'ldzenie technologiczne zostanie wyposazone jest w
sygnalizacje swietln'l stanu pracy lub awarii. Czas pracy urzqdzen optymalizowany wg
programu sterownika, zapamiytywane sq czasy pracy urzqdzen potrzebne do wykonania
niezbydnego serwisu. Na rurociqgu grawitacyjnym odprowadzajqcym scieki oczyszczone
zainstalowany bydzie przeplywomierz elektromagnetyczny z mozliwosciq przesytania danych
do sterownika centralnego sterujqcego pracq oczyszczalni sciek6w.
Bezposrednim odbiornikiem sciek6w oczyszczonych bydzie r6w R-J, kt6ry uchodzi do
rzeki Wieczfnianki w km 6+708 i znajduje siy w zlewni i stanowi doplyw jednolitej czysci
w6d powierzchniowych 0 nazwie rzeka Orzyc od zr6del do Tamki z Tamk'l
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Identyfikacja jednolitej czysci wad powierzchniowych (JCWP) w obrybie realizacji inwestycji
na podstawie Planu gospodarowania wadami na obszarze dorzecza rzeki Wisly
ustanowionym uchwal<} Rady ministraw z dnia 22 lutego 20 II r. (M.P z 2011 r. Nr 49
poz.549):
Jednolita CZySC wad powierzchniowych:
Nazwa JCWP: Orzyc ad trade! do Tamki z Tamk<}:
Europejski kod JCWP: PLRW2000172658149;
Scalonaczysc wad: SWI22l;
Region wodny: region wodny Srodkowej Wisly;
Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisly
Status: naturalna CZySC wad;
Ocena stanu: zly;
Occna ryzyka nieosi<}gniycia celaw srodowiskowych: niezagrozona;
Oerogacje: brak .
.lcdnolita czysc wad podziemnych:
Nazwa JCWPd: 50;
Europejski kod JCWPd: PLGW 230050;
Region wodny: region wodny Srodkowej Wisly;
Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisly
Ekoregion: Rawniny W schodnie;
Ocena stanu ilosciowego: dobry;
Ocena stanu chemicznego: dobry;
Ocena ryzyka: niezagrozona
Oerogacjc: brak.
Jakosc sciekaw odprowadzanych do odbiornika po rozbudowie inwestycji odpowiadac bydzie
aktualnym wymogom prawnym, w tym zawartych w rozporz<}dzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkaw, Jakie nalezy spe!nic przy wprowadzaniu
sciekaw do wad lub ziemni, oraz w sprawie substancji szczegalnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego( OZ.U.2014, paz. 1800). Miejsce wprowadzania sciekaw zgodnie z cyt.
Rozporz<}dzcniel11 bydzie oddziclone warstw<} gruntu a miqzszosci co najmniej 3 m ad
najwyzszego uzytkowego poziol11u wodonosnego wad podziemnych.
Ryzyko zanieczyszczenia wad podziemnych na ctapie eksploatacji oczyszczalni sciekaw
maze wyst<}pic tylko w przypadku powaznych awarii urzqdzen lub nieszczelnosci urzqdzen
oczyszczalni sciekaw. Wlasciwie eksploatowana oczyszczalnia sciekaw nie bydzie
oddzialywac 11a wody podziemne. Podczas prawidlowego funkcjonowania wszystkich
urZ<}dZCll i infrastruktury podzicmncj nic ma mozliwosci zanieczyszczenia wad podziemnych.
Majqc na uwadzc powyzsze oraz zakres i skaly zamierzoncj inwestycji, planowane
przedsiywziycic nie zostalo zidentyfikowanc jako mogqce miee wplyw na nicosiqgniycie
ceJavi srodowiskowych zawartych wart. 38 ustawy z dnia 18 lipca 200 I r. Prawo wodne (Oz.
U. z 2015 r. paz. 469) oraz w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki
Wisly ustanowionym uchwal<j. Rady Ministraw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49
paz. 549).
Teren pod przedmiotowq inwcstycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochronq
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. a ochronie przyrody (tekst jednolity: Oz. U.
z 2013 r. paz. 627, ze zm.).
Najblizej polozonym obszarel11 Natura 2000 jest znajdujqcy siy w odleglosci okolo 12,7 km
ad przedsiywziycia obszar specjalnej ochrony ptakaw Dolina Wkry i Mlawki PLB 140008.
Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych bydqcych przcdmiotem
ochrony WW. obszaru Natura 2000, ze wzglydu na znacznq odleglose ad najblizszego obszaru
Natura 2000. Majqc rawnicz na uwadze skaly, zakres oraz polozenie inwestycji stwierdza siy,
iz powyzsze przcdsiywziycie nie wplynic ncgatywnie na ctapie realizacji i eksploatacji na
srodowisko przyrodnicze.
W toku postypowania
nie
stwierdzono,
aby
inwestycja
byla
realizowana
w rejonic wystypowania obszaraw a krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archcologiczne.
Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy. Planowanc przedsiywziycie
lezy poza obszarami garskimi i lesnYl11i. Z przcdstawionej dokumcntacji nie wynika, aby
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w miejscu realizacji inwestycji oraz najblizszym sqsiedztwie wystypowaly obszary objyte
ochronq, w tym strefy ochronne ujyc wod i obszary ochronne zbiornikow wod sr6dlqdowych.
W rejonie inwestycji nie wystypujq jeziora. W rejonie realizacji przedsiywziycia brak jest
uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. Z karty informacyjnej przedsiywziycia nie
wynika, aby na terenie przedsiywziycia znajdowalo siy ujycie wod podziemnych.
Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.
Gystosc zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 osob na km 2 ( wg
danych GUS z 2015 r.).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsiywziycia mozna stwierdzic, ze
zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji. Na podstawie zalqczonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze skala
i charakter przedsiywziycia nie spowodujq wystqpienia znacznego oddzialywania na
srodowisko.
Ze wzglydu na skaly i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystqpi
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.
Przyjyte rozwiqzania dla przedmiotowej oczyszczalni sciekow, zastosowane urzqdzenia
w aspekcie technicznym i ekonomicznym pozwolq zachowac standardy jakosci srodowiska.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji rnozna stwierdzi6, ze w zwiqzku z realizacjq
i eksploatacjq przedsiywziycia, ze wzglydu na jego charakter i skaly, nie wystqpiq
oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiywziycia potwierdzajq wystqpienie
oddzialywal1 na etapie realizacji przedsiywziycia. Oddzialywania te, bydq mialy kr6tkotrwaly
charakter, lokalny zasiyg oraz bydq ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji
rob6t. Eksploatacja planowanej inwestycji nie bydzie ponadnormatywnie oddzialywac na stan
jakosci powietrza i klimat akustyczny. Zastosowanie material6w gwarantujqcych pelnq
szczelnos6 projektowanych urzqdzen zminimalizuje zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego.
Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania 0 zakonczeniu
postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie
dowodow i materia16w oraz zgloszonych zqdan w terminie 7 dni od dnia otrzymania
(zawiadomienie GKiI.6220.5.2015 z dnia 30.09.2015 r.).
Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzi6, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione.
Biorqc powyzsze pod uwagy orzekamjak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze
zm.) decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza siy do wniosku 0 '-"'Ydanie
decyzji, 0 kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1a w/w ustawy.
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w
ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia moze nastqpic w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0
srodowisko'-"'Ych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 0 ile strona, ktora zlozyla wniosek 0
wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na kt6ry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 ktorym mowa w ust. 3, od
organu, kt6ry wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki realizacji
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzetdowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od
daty jej doryczenia.
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Otrzymujq:

1. Gmina Wieczjnia Koscielna
06 513 Wieczjnia Ko,~cielna 48
2. Slrony pOSlr;polVania wg wykazu
/)0 wiadomo,Yci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Wydzial Spraw Terenovvych I
uf.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w

2, Pallstli oll'Y Powiatowy lnspekfor Sanilarny
J

H'

lVflowie

til. PI. 1 Aiaja 6, 06 - 500 llvflawa

3. Pan Dariusz P61koszek
Soltys wsi Wieczjnia - Kolonia
zarn. Wieczfnia - Kolonia 22, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna

4. Tablica ogloszen w Ul'zr;dzie Gminy Wieczjnia Koscielna

5. Str011(l internefowa gminy Wieczjnia Koscielna
11'ww. hip. 11'ieczjnia. akcessnel. net

6. a/a

Zgodnie Z lIstawq z dnia 16 /islopada 2006 rokll 0 oplacie skarbowej
rtekstJednolity.· Dz. U. z JOl5 rokll, poz. 783) zwo/niol1o:: oplaty skarbowej.
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Zal!}cznik Nr I
do decyzji GKiI.6220.5.2015
z dnia 19 paidziernika 2015 roku
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Charakterystyka planowanego przedsiftwzif;cia
Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na budowie oczyszczalni sciek6w na
dziake 0 nr ew. 33 w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gmina Wieczfnia Koscielna.
Projektowana oczyszczalnia sciek6w, w skbd kt6rej wchodzq dwa niezaleznie pracujqce ciqgi
310 m 3/d, Qdl1lax = 390 m 3/d. Ilosc mieszkanc6w
technologiczne 0 wydajnosci Qdsr
r6wnowaznych, kt6rych obslugiwac bydzie oczyszczalnia wymesle 2.903 RLM.
Oczyszczalnia sciek6w bydzie oczyszczalniq mechaniczno-biologicznq dzialajqcq w oparciu
o nitryfikujqco-denitryfikujqcy osad czynny z vqkorzystaniem metabolicznej selekcji
i
eliminacji
bakterii
nitkowatych
z
zastosowaniem
procesu
naprzemiennej
denitryfikacji/nitryfikacji z dodatkowq tlenowq stabilizacjq osadu nadmiernego.
Przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie:
- obiekt6w technologicznych oczyszczalni sciek6w;
- sieci wodociqgowej z przylqczami;
drogi gminnej dojazdowej do oczyszczalni;
- drogi wewnytrznej;
- komunikacji wewnytrznej na terenie oczyszczaini;
sieci kanalizacji sanitarnej miydzyobiektowych;
kolektora zrzutu sciek6w oczyszczonych do rowu meiioracyjnego;
- przylqcza eiektroenergetycznego.
Podstawowe elementy oczyszczalni sciek6w to:
1. Punkt ziewny sciek6w dowozonych:
- szybkozlqcze do odbioru sciek6w;
- wstypne mechaniczne podczyszczenie sciek6w;
pomiar ilosci sciek6w dowozonych;
modul rejestracyjny, \'v),druk danych.
2. Zbiornik usredniajqcy sciek6w dowozonych:
- uklad napowietrzania/mieszania;
porcjowe dozowanie sciek6w.
3. Pompownia lokalna:
- krata koszowa rzadka;
pompa zatapiaina.
4. Oczyszczanie l11echaniczne sciek6w polqczonych:
-automatyczne sito skratkowe;
-separator piasku;
separator zawiesiny btwopalnej.
5. Oczyszczanie biologiczne sciek6w polqczonych:
- dwukomorowy selektor - warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dziyki temu osad
odwodniony posiada znacznie lepsze paral11etry sedYl11entacyjne;
- komora denitryfikacji/nitryfikacji;
- osadnik wt6rny pionowy separacja osadu od sciek6w.
6. POl11ieszczenie dmuchaw:
stacja dl11uchaw;
- uklad dystrybucji powietrza.
7. Pomiar ilosci sciek6w oczyszczonych:
przeplywomierz elektromagnetyczny.
8. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
- prasa tasmowa;
- stacja przygotowania i dozowania f1okulantu.
9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego.
10. Sterowanie procesel11 technologicznYl11
dzialanie oczyszczalni bydzie calkowicie
zautomatyzowane.

Oczyszczalnia sciekow zostanie wybudowana na terenie dzialki 0 nr ew. 33 w miejscowosci
Wieczfnia-Kolonia. CZt;SC dzialki nr ew. 33, na ktorej projektowana jest oczyszczalnia
sciekow to nieuzytek pozbawiony jakichkolwiek obiektow i infrastruktury technicznej.
Otoczenie stanowi~: droga dojazdowa i nieuzytki. L~czna powierzchnia zabudowy
projektowanych obiektow oczyszczalni sciekow wyniesie okolo 0,0646 ha, przy ogolnej
powierzchni dzialki, na ktorej usytuowane bt;dzie przedsit;wzit;cie - 5,01 ha. Zatem z
powierzchni biologicznie czynnej zostanie wyl'lczony teren stanowi~cy okolo 1,3%
powierzchni tej dzialki. Aktualnie teren dzialki nie jest uzytkowany, nie jest zabudowany
obiektami kubaturowymi. Szata roslinna w granicach nieruchomosci, na ktorej bt;dzie
realizowane przedsit;wzit;cie to niskie krzewy i trawy. W ramach prowadzonych prac nie
planuje sit; wycinki drzew.
Teren przewidziany pod inwestycjt; objt;ty jest obowi'lzuj'lcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Koscielna ustanowionym Uchwal,! Nr
VIII/44/07 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. W cyt. planie dzialka
o nr ew. 33 polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1 I NO - z podstawowym
przeznaczeniem pod tereny oczyszczalni sciekow.
Zarowno przy zastosowanych rozwi,!zaniach technicznych jak i organizacyjnych,
a takze bior,!c pod uwagt; charakter inwestycji, funkcjonowanie przedsit;wzit;cia nie bt;dzie
wplywac ponadnormatywnie na stan srodowiska
Na etapie realizacji analizowanego przedsit;wzit;cia wyst,!pi zapotrzebowanie na
materialy budowlane, kruszywa oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (olej napt;dowy),
a takZe na energit; elektryczna oraz wodt;. Na etapie eksploatacji wyst'lpi zapotrzebowanie na
energit; elektryczn,! i wodt;.
Etap realizacji bt;dzie zwi,!zany z emisj,! halasu, emisj,! substancji do powietrza oraz
powstawaniem odpadow. W okresie trwaj'!cych prac budowlanych moze wyst,!pic wzrost
emisji halasu oraz niezorganizowanej emisji substancji do powietrza spowodowanej prac,!
maszyn budowlanych, srodkow transportu, rozladunkiem materialow budowlanych itp.
Wykonywanie prac budowlanych spowoduje naruszenie istniej,!cej powierzchni ziemi
i struktury gIeby, Oddzialywania te bt;d'l krotkotrwale i ust'lpi,! po zakonczeniu fazy budowy,
W trakcie realizacji przedsit;wzit;cia powstawae bt;d,! odpady typo we dla prowadzenia robot
ziemnych, budowlano-montazovvych oraz instalacyjnych. Odpady, ktore nie bt;d'l mogly bye
vvykorzystane w miejscu powstawania, bt;dq przekazane podmiotom zajmuj'lcym sit;
odzyskiem lub unieszkodliwieniem tych rodzajow odpadow.
Etap eksploatacji przedsit;wzit;cia bt;dzie wi'lzal sit; z emisjq substancji do powietrza
oraz halasu zwi,!zanego z pracq urzqdzen oczyszczalni. Oczyszczalnia moze stanowic takze
potencjalne zrodlo emisji odm'ow do powietrza, W oczyszczalni uwzglt;dniono szereg
technicznych i technologicznych rozwi'!zan minimalizuj,!cych jej oddzialywania na
srodowisko, w tym:
mechaniczne oczyszczanie sciekow bt;dzie sit; odbywalo w budynku technicznym,
w zamknit;tym pomieszczeniu;
zostan~ zainstalowane dmuchawy z obudowanymi dzwit;kochlonnymi w pomieszczeniu
zamknit;tym (wytlumienie halasu);
- zostanie przyjt;ty proces technologiczny gwarantuj,!cy tlenow'! stabilizacjt; osadu
(zmniejszona emisja zapachow);
- zostanie przyjt;ty proces technologiczny gwarantuj~cy usuwanie zwiqzkow biogennych;
- reaktory zostanq przykryte plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej wloknem szklanym
zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo;
- zbiornik osadu nadmiernego wykonany z betonu, zamknit;ty hermetycznie,
- pompownia sciekow surowych zostanq szczelnie przykryte szczelnq pokrywq;
- odcieki i przelewy zostanq skierowane do ponownego oczyszczenia (ciecz nadosadowa,
odcieki z prasy i inne);
- zostanie zastosowane napowietrzanie wglt;bne, drobnopt;cherzykowe (wyeliminowanie
aerozoli i zapachow);
zostanq zautomatyzowane procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow;
skratki i piasek zostanq wywiezione poza teren oczyszczalni;
zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej wokol obiektow technologicznych i 5 m pas
zieleni izolacyjnej przy ogrodzeniu oczyszczalni.
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Przy zastosowaniu zaproponowanych srodk6w minimalizujqcych, standardy jakosci
srodowiska b~dq dotrzymane. W projektowanej oczyszczalni sciek6w zostanie zastosowana
nowoczesna technologia eliminujqca wszelkie mozliwe emisje zanieczyszczen powietrza.
Zasi~g emitowanych aerozoli i odor6w nie przekroczy granic ogrodzenia dzialki oczyszczalni.
Przedmiotowe przedsi~wziycie rna na celu osiqgniecie jakosci odprowadzonych sciek6w
zgodnej z przepisami prawa krajowego, m.in. rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w, Jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciek6w
do w6d lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg61nie szkodlhvych dla srodowiska
wodnego (Oz.U.20 14, poz.1800).
Obiekt oczyszczalni sciek6w moze powodowac zagrozenie dla srodowiska gruntowo
-wodnego, w zwiqzku z powyzszym wszystkie eiementy oczyszczalni, instaiacje sciek6w
i osad6w wykonane bydq zgodnie z projektem z material6w i w technologii gwarantujqcej ich
bezwzglydnq szczelnosc.
Odpady inne niz niebezpieczne bydq gromadzone selektywnie w zamkniytych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym
miejscu 0 utwardzonym podlozu, a nast~pnie przekazywane bydq uprawnionym odbiorcom
do odzysku lub unieszkodliwienia.
Osady sciekowe po odwodnieniu i stabilizacji tlenowej bydq czasowo magazynowane na
terenie oczyszczalni, w szczelnych kontenerach. 9sady wykorzystywane bydq do cel6w
rolniczych zgodnie z rozporzqdzeniel11 Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r.
sprawie procesu odzysku RIO (Oz. U. z 2015 r. poz. 132) oraz rozporzqdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osad6w scieko\\'ych (Oz. U
z 2015 r. poz.257). Spos6b ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie okreslony po
przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawartosci
styzenia metali ciyzkich.
Mozliwe jest wystqpienie sytuacji awaryjnych w zwiqzku z awariq element6w
instalacji do przesylu i oczyszczania sciek6w oraz rozszczelnienia instalacji oraz zbiornik6w.
Prowadzenie biezqcych przeglqd6w stanu instalacji oczyszczania sciek6w pozwoli
zminimalizowac mozliwosc wystqpienia awarii. Stany alarmowe z oczyszczalni awaryjna
wartosc tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesylane bydC) przy pomocy systemu
GSM do eksploatatora oczyszczalni. Oczyszczalnia zostanie wyposazona w system swietinej
sygnalizacji alarm6w oraz kazde urzC)dzenie technologiczne zostanie wyposazone jest w
sygnalizacje swietinq stanu pracy lub awarii. Czas pracy urzC)dzen optymalizowany wg
programu sterownika, zapamiytywane SC) czasy pracy urzqdzen potrzebne do wykonania
niezbydnego serwisu. Na rurociqgu grawitacyjnym odprowadzajC)cym scieki oczyszczone
zainstalowany bydzie przeplywol11ierz elektromagnetyczny z mozliwosciC) przesylania danych
do sterownika centralnego sterujqcego pracq oczyszczalni sciek6w.
Bezposrednim odbiornikiem sciek6w oczyszczonych bydzie r6w R-J, kt6ry uchodzi do
rzeki Wieczfnianki w km 6+708 i znajduje siy w zlewni i stanowi doplyw jednolitej czysci
w6d powierzchniowych 0 nazwie rzeka Orzyc od zr6de! do Tamki z TamkC)
Teren pod przedmiotowC) inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochronC)
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Oz. U.
z 2013 r. poz. 627, ze zm.).
Najblizej poiozonYl11 obszarel11 Natura 2000 jest znajdujqcy siy w odleglosci okolo 12,7 km
od przedsiywziycia obszar specjalnej ochrony ptak6w Oolina Wkry i Mlawki PLB 140008.
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