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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzial:ywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzqdzenia 
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaCZqCO 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Wieczfnia Koscielna, 
Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotyczqcego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przyl~czami w miejscowosci Kuklin, gm. 
Wieczfnia Koscielna 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegajqcego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przyl~czami 
w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna. 

UZASADNIENIE 

W dniu 08 grudnia 2015 roku Inwestor Gmina Wieczfnia Koscielna, 
Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpila do W ojta Gminy Wieczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia 
polegajqcego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przyl~czami 
w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsiywziycie realizowane 
bydzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojewodztwo mazowieckie. 

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: Dz. 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 
79 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) 

tj. "sieci kanalizacyjne 0 calkowitej dlugosci przedsiywziycia nie mniejszej niz 1 km, z 
Vv')'lqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylqczy do budynkow". 

Obwieszczeniem z dnia 08 grudnia 2015 roku, znak: GKiL6220.10.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku ijego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) w przypadku, jezeli liczba 
stron postypowania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, 
stosuje siy przepis art. 49 Kodeks postypowania administracyjnego przewidujqcy 
powiadomienie stron 0 czynnosciach organow administracji publicznej przez obwieszczenie 
lub winny zwyczajowo przyjyty w danej miejscowosci spos6b publicznego oglaszania. 
W Zwiqzku z powyzszym w/w obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano soltysom wsi Wieczfnia - Kolonia i Kuklin, 
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informujq,c 0 mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w 
w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pai:dziemika 2008 roku 
o 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.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.l0.2915 z dnia 
08 grudnia 2015 roku wystq,pil do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowiq,zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i sporzq,dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
orazjego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq, Nr ZNS.471.96.2015 
z dnia 17 grudnia 2015 roku (data wplywu: 18.12.2015 r.) odstq,pil od obowiq,zku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywzi~cia 
nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko (opinia z dnia 
18 grudnia 2015 roku, znak: WOOS-II.4240.1746.2015.IA). 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorq,c pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajq,c lq,czne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pai:dziemika 2008 roku 
o 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.) postanowieniem GKiI.6220.10.2015 z dnia 04 stycznia 2016 roku odstCJ.pil 
od obowiCJ.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W6jt Gminy 
poinformowal strony postypowania 0 wydanym postanowieniu poprzez publiczne 
obwieszczenie z dnia 04 stycznia 2016 roku, znak: GKiI.6220.10.2015. Obwieszczenie 
wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano 
sohysom wsi Wieczfnia Kolonia i Kuklin. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodzq, szczeg6lne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 
1 ustawy z dnia 3 pai:dziemika 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 ZITI.). 
Planowanie przedsiywziycie polegac bydzie na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno 

tlocznej z przylq,czami w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmowac bydzie wykonanie: 
- kanal6w sanitamych - okolo 5,57 krn; 
- kolektor6w tlocznych okolo 1,18 km; 
- przylq,czy do budynk6w - 92 sztuki; 
- przepompowni strefowych - okolo 3 kpl. 
Znaczna czysc kana16w sanitarnych zlokalizowana zostanie w pasach dr6g gminnych 
o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach 

dojazdowych. 

W pasach dr6g powiatowych przewidziana jest lokalizacja kanal6w sanitamych wylq,cznie w 

przejsciach poprzecznych. 

Wszystkie kanaly zlokalizowane w pasach dr6g powiatowych wykonane bydq, metodq, 

bezwykopowq, (przewiertami sterowanymi). 

Kanaly sciekowe wykonane bydq, z rur PVC 200 mm, a przylq,cza z rur PVC 160 mm, ze 

sciankq,litq" lq,czonych kielichowo na wcisk. 

przewiduje siy zastosowanie studni rewizyjnych ON 1000, tworzywowych, prefabrykowanych, 

z wlazem zeliwnym ON 600 mm typ ciyzki oraz studni inspekcyjnych kanalowych ON 630 

mrn, tworzywowych, prefabrykowanych, z wlazem zeliwnym ON 600 mm, typ ciyzki. 

Na przylq,czach zastosowane bydq, studnie inspekcyjne, tworzywowe ON 315 mm z wlazem 

zeliwnym typ ciyzki. 00 przetlaczania sciek6w zastosowane b~dCJ. nowoczesne przepompownie 

z obudowq, z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp sciekowych, kompletnym wyposazeniem 
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do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacjq nawiewnq i wywiewnq 
z kominkiem z wkladem filtracyjnym do redukcji odoru. 
Kolektory tloczne wykonane bydq z rur polietylenowych (PE) lqczonych przez zgrzewanie 
elektrooporowe i ukladane bydq zar6wno w wykopach wsp61nych z kanalem sanitamym, jak 
r6wniez w oddzielnych wykopach 0 glybokosci 1,5 m. 
Realizacja planowanego przedsiywziycia poprawi znacznie stan srodowiska, eliminujqc 
z uzytkowania nie zawsze szczelne zbiomiki bezodplywowe w indywidualnych 
gospodarstwach oraz pozwoli na ochrony gleby i w6d podziemnych przed niekorzystnym 
oddzialywaniem wskutek niekontrolowanego splywu tych sciek6w. Nie przewiduje siy 
kumulowania oddzialywan przedsiywziyc znajdujqcych siy na obszarze, na kt6ry bydzie 
oddzialywac inwestycja ze wzglydu na jej skaly i charakter. 
Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia nie bydzie wictzala siy 
z koniecznosciq wykorzystywania zasob6w w6d powierzchniowych lub podziemnych, jak 
r6wniez zasob6w mineralnych z wyjqtkiem posp61ki piaskowej i kruszyw. 

W trakcie realizacji inwestycji wystqpi emisja halasu oraz zanieczyszczen do powietrza, 
pochodzqca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazd6w. Uciqzliwosci te bydq mialy charakter 
kr6tkotrwaly i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddzialywania 
na srodowisko prace budowlane prowadzone bydq za pomOCq maszyn 0 niskiej emisji halasu. 
Wszystkie odpady powstale na etapie realizacji inwestycji bydq selektywnie magazynowane, 
a nastypnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Scieki socjalno 
bytowe z zaplecza budowy gromadzone bydq w przenosnych toaletach typu toy - toy. 
Etap eksploatacji planowanego przedsiywziycia nie spowoduje uciqzliwosci, kt6re moglyby 
negatywnie wplywac na j akosc srodowiska. 
Wody opadowe i gruntowe pochodzqce z odwodnienia wykop6w odprowadzane bydq 
rurociqgami tymczasowymi do przydroznych row6w otwartych. 
Projektowana inwestycja rna na celu poprawy stanu srodowiska naturalnego poprzez 
odprowadzenie sciek6w z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie 
r6wniez okresowq uciqzliwosc przykrych zapach6w oraz zminimalizuje emisjy zanieczyszczen 
do powietrza i halasu wystypujqcych w czasie wywozu nieczystosci przez wozy asenizacyjne 
z poszczeg6lnych nieruchomosci. 
Nie przewiduje siy wystqpienia ryzyka powaznej awarii ze wzglydu na skaly i zakres 
przedsiywziycia. 
Teren pod przedmiotowq inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony 
ptak6w Doliny Wkry i Mlawki PLB 140008, znajduje siy w odleglosci okolo 11 km w kierunku 
poludniowo - zachodnim od terenu planowanej inwestycji. 

W toku postypowania nie stwierdzono, aby inwestycja byla realizowana 
w rejonie wystypowania obszar6w 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 
oraz w jej poblizu wystypowaly obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu 
w6d podziemnych. Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza 
obszarami g6rskimi i terenami lesnymi. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
wystypujq obszary objyte ochronq, w tym strefy ochronne ujyC w6d i obszary ochronne 
zbiomik6w w6d sr6dlqdowych. 
W zasiygu oddzialywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypujq jeziora 
i inne naturalne zbiomiki w6d stojqcych. W rejonie realizacji przedsiywziycia brak jest 
uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 
Gystosc zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os6b na km2 

(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 przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze 
w zwiqzku z realizacjq przedsiywziycia nie wystypujq oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub 
zlozonosci. Planowane przedsiywziycie nie bydzie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. 
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Ze wzglydu na skaly i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystqpi 
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko. 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajq wystqpienie oddzialywail na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia 
bezposrednie oddzialywania bydq mialy jedynie zasiyg lokalny i ograniczq siy do najblizszego 
terenu jego lokalizacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia bydq 
kr6tkotrwale i odwracalne oraz bydq ograniczone przez zastosowanie odpowiedniej 
organizacji rob6t i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie 
spowoduje negatywnych oddzialywail na otaczajqce srodowisko. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania 0 zakonczeniu 
postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie 
dowod6w i material6w oraz zgloszonych zqdail w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
(obwieszczenie GKiI.6220.10.2015 z dnia 26.01.2016 r.). Obwieszczenie wywieszono na 
tablicy ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano soltysom WSI 
Wieczfnia - Kolonia i Kuklin. 

Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Biorqc powyzsze pod uwagy orzekam jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 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 wydanie 
decyzji, 0 kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. la w/w ustawy. 
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w 
kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku 
lub dokonanie zgloszenia moze nastqpic w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 0 ile strona, kt6ra zlozyla wniosek 0 

wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na kt6ry zostala 
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 kt6rym 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. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty jej doryczenia. 

Z up. W6jta 
mgr inz. 

1. Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia. 

Otrzymujq: 

1. 	Gmina WieczJnia Koscielna 

WieczJnia Koscielna 48, 06 513 WieczJnia Koscielna 


2. 	Strony post?powania poprzez publiczne obwieszczenie 
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1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych I 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pan Dariusz P6lkoszek 
Soltys wsi Wieczjnia - Kolonia 
zam. Wieczjnia - Kolonia 22, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Pani Malgorzata Libudzka 
Soltys wsi Kuklin 
zam. Kuklin 57A, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

7. 	 A/a 

Zgodnie z ustawq z dnia ]6listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 20] 5 roku, poz. 783 ze zm) zwolniono z oplaty skarbowej. 
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Zall}cznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.JO.2015 
z dnia 17 lutegorO,J6 rnku ' 

<_ up. VVo d 
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Charakterystyka planowanego przedsi~wzieciaKier wn,k ~~ 
f1'o~p~\Brkl K unalflelllnweo1vcj' 

Planowanie przedsiywziycie polegac bydzie na budowie kanalizacji sanitamej, 
grawitacyjno tlocznej z przyhlczarni w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmowac bydzie wykonanie: 
- kanalow sanitamych - okolo 5,57 km; 
- kolektorow tlocznych okolo 1,18 km; 
- przyh-tczy do budynkow 92 sztuki; 
- przepompowni strefowych - okolo 3 kpl. 
Znaczna czysc kanalow sanitamych zlokalizowana zostanie w pasach drog gminnych 
o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach 
dojazdowych. 
W pasach drog powiatowych przewidziana jest lokalizacja kanalow sanitamych wyl'lcznie w 
przej sciach poprzecznych. 
Wszystkie kanaly zlokalizowane w pasach drog powiatowych wykonane byd'l metod'l 
bezwykopow'l (przewiertarni sterowanymi). 
Kanaly sciekowe wykonane byd'l z rur PVC 200 mm, a przy1'lcza z rur PVC 160 mm, ze 
sciank'llit'l, l'lczonych kielichowo na wcisk. 
Przewiduje siy zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000, tworzywowych, prefabrykowanych, 
z wlazem zeliwnym DN 600 mm typ ciyzki oraz studni inspekcyjnych kanalowych DN 630 
mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z wlazem zeliwnym DN 600 mm, typ ciyzki. 
Na przy1'lczach zastosowane byd'l studnie inspekcyjne, tworzywowe DN 315 mm z wlazem 
zeliwnym typ ciyzki. Do przeHaczania sciekow zastosowane byd'l nowoczesne przepompownie 
z obudow'l z polimerobetonu, dwoma ukladami pomp sciekowych, kompletnym wyposazeniem 
do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacj'l nawiewn'l i wywiewn'l 
z kominkiem z wkladem filtracyjnym do redukcji odoru. 
Kolektory tloczne wykonane byd'l z rur polietylenowych (PE) l'lczonych przez zgrzewanie 
elektrooporowe i ukladane byd'l zarowno w wykopach wspolnych z kanalem sanitamym, jak 
r6wniez w oddzielnych ""'Ykopach 0 glybokosci 1,5 m. 
Realizacja planowanego przedsiywziycia poprawi znacznie stan srodowiska, elirninuj'lc 
z uzytkowania nie zawsze szczelne zbiomiki bezodplywowe w indywidualnych 
gospodarstwach oraz pozwoli na ochrony gleby i wod podziemnych przed niekorzystnym 
oddzialywaniem wskutek niekontrolowanego splywu tych sciekow. Nie przewiduje siy 
kumulowania oddzialywan przedsiywziyc znajduj'lcych siy na obszarze, na ktory bydzie 
oddzialywac inwestycja ze wzglydu na jej skaly i charakter. 
Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia nie bydzie wi'lZala siy 
z koniecznosci'l wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych lub podziemnych, jak 
rowniez zasobow mineralnych z wyj'ltkiem pospolki piaskowej i kruszyw. 

W trakcie realizacji inwestycji wyst'lpi emisja halasu oraz zanieczyszczen do powietrza, 
pochodz'lca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdow. Uci'lzliwosci te byd'l mialy charakter 
krotkotrwaly i ust'lpi'l po zakonczeniu prac budowlanych. W celu minirnalizacji oddzialywania 
na srodowisko prace budowlane prowadzone byd'l za pomoc'l maszyn 0 niskiej emisji halasu. 
Wszystkie odpady powstale na etapie realizacji inwestycji byd'l selektywnie magazynowane, 
a nastypnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Scieki socjalno 
bytowe z zaplecza budowy grornadzone byd'l w przenosnych toaletach typu toy - toy. 
Etap eksploatacji planowanego przedsiywziycia nie spowoduje uci'lzliwosci, ktore moglyby 
negatywnie wplywac najakosc srodowiska. 
Wody opadowe i gruntowe pochodz'lce z odwodnienia wykopow odprowadzane byd'l 
ruroci'lgarni tyrnczasowyrni do przydro:znych rowow otwartych. 
Projektowana inwestycja rna na celu poprawy stanu srodowiska naturalnego poprzez 
odprowadzenie sciekow z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie 
rowniez okresow'l uci'lzliwosc przykrych zapach6w oraz zminimalizuje emisjy zanieczyszczen 

1 



• 


do powietrza i halasu wyst<rpuj"!cych w czasie wywozu nieczystosci przez wozy asenizacyjne 
z poszczeg6lnych nieruchomosci. 
Nie przewiduje si<r wyst,,!pienia ryzyka powai:nej awarii ze wzgl<rdu na skale( i zakres 
przedsi<rwzie(cia. 
Teren pod przedmiotow,,! inwestycje(, polozony jest poza obszarami obj<rtymi ochron,,! na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony 
ptak6w Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, znajduje si<r w odleglosci okolo 11 km w kierunku 
poludniowo zachodnim od terenu planowanej inwestycji. 
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