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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 phi 4 oraz art. 84 ustaL Z dnia 
3 pazdziemika 2008 roku 0 udostitpnianiu informacji 0 sroduwisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (teksi· jednolity: 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozpor;c!dzenia Rady Ministr6 z dnia 9 
listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc rnogqcych znaCZqCO \)Jdzialywac na srodowis 0 (Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postitPowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku1zlozonego 
przez Gminy Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06 513 Wieczfnia Koscielna 
dotyczqcego wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia po egajqcego 
na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przyh!czami w miejscowosci Windyki 
i Grzybowo, gm. Wieczfnia Koscielna I 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia polegajqcego 
na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z Przy1llczami w miejscowoscl Windyki 
i Grzybowo, gm. Wieczfnia Koscielna 

UZASADNIENIE 

W dniu 15 marca 2016 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Ko~cielna 48, 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpila do W6jta Grniny Wiec.Llnia Koscielna 0 wydar#e decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Budowie k~nalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przy1llczami w miejscowosci Windyki i Grzybpwo, gm. 
Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsiywziycie realizowane b\;'dzie na terenie gminy Wieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. I 

Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane zalqezniki zg.odnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu inforrnaeji 0 slUdowisku i jego oehron~e, udziale 
spoleczenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywtlllia na srodowisko (tekst ,jednolity: 
Dz. U. z2016 roku, poz. 353). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na Js odowisko 
przedrniotowej inwestycji zaliczajq j,!: do grupy przedsiywziyc \\yrnienionych w § 3 ust,i 1 pkt 79 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku \\ sprawie prZedSiYWZiYC~·ogqeych 
znacz'!:co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, pc)z. 71) - tj. "sieci kan lizacyjne 
o calkowitej dlugosci przedsiywziycia nie mniejszej nii: 1 km, z wylqczeniern ich przebudo. metod,!: 
bezwykopow,!:, sieci kanalizacji deszezowej zlokalizowanych w pasie drogowym i I obszarze 
kolejowym oraz przylqczy do budynk6w". I 

Obwieszczeniem z dnia 15 marc a 2016 roku, znak: GKiL6120.1.2016 W6jt Grniny Wieczfnia 
Koscielna wszczql postypowanie adrninistraeyjne w sprawie w)dania decyzji 0 srodo~skowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zgodnit' z art. 74 ust. 3 usta~.. z dnia 
3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochroni , udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialyw<.1I1ia na srodowisko (tekst . ednolity: 
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Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) w przypadku, jezeli liczba stroll postypowania 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje siy plzepis art. 49 Kodeks postypowania 
administracyjnego przewiduj'lcy powiadomienie stron 0 czynnosciach organ6w administracji 
publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~lY w danej miejscowosci spos6b 
publicznego oglaszania. 

W zwillZku z powyzszym w/w obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy 
Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, przekazano sohysom wsi Windyki i Grzybowo, infonnuj'lc 0 mozliwosci zapoznania siy 
z aktami sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w w przedmioto\\.:j 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 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, uJziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jcdnolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 
353) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.20 16 z dnia 15 marca 2016 roku wyst'tpil 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i spor/qdzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mla\\ie opiniq Nr ZNS.471.26.2016 
z dnia 21 marca 2016 roku (data wplywu: 29.03.2016 r.) odstqpil od obowiqzku przeprowadzeniaoceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 30 marca 2016 roku (data wplywu: 
04.04.2016 r.) wezwal W 6jta Gminy Wieczfuia Koscielna do uzupt>lnienia przedlozonej dokumentacji. 
Odpowiedzi na powyzsze W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna udzielit pismem z dnia 11 kwietnia 2016 
roku. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil opini,;. ze dla w/w przedsiywziycia nie 
istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko (opinia wplynyla do W6jta 
Gminy w dniu 22 kwietnia 2016 roku, znak: WOOS-II.4240.490.20 16.IA.3). 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz bior'lc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajllc lqczne uwarunkowania 
zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o 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.) postanowieniem 
GKiI.6220.1.20 16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku odstqpil od obowiqzku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. W6jt Gminy poinformowal strony postypowania 0 wydanym 
postanowieniu poprzez publiczne obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2016 roku, znak: 
GKiI.6220.1.20 16. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Wieczfuia 
Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 
przekazano sohysom wsi Windyki i Grzybowo. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjllcj przedsiywziycia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodzq szczeg61ne uwarunko'vYania 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 oddzialywullia na srodowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 353). 
przedmiotowe przedsiywziycie polegac bydzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej 
z przylqczami, w miejscowosci Windyki i Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmowac bydzie wykonanie: 

kana16w sanitarnych - okolo 10,82 km; 
kolektor6w tlocznych okolo 8,67 km; 
przepompowni strefowych - okolo 14 kIp. 

W ramach inwestycji przewiduje siy przy1'lczenie okolo 143 bud) nk6w. Kanaly sanitarne wykonane 
bydq gl6wnie w pasach dr6g gminnych 0 nawierzchni utwardzoll~j (asfalt) i nieutwardzonej (drogi 
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gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. Wszystkie kanaly zlokalizowane w ~asaCh drog 
powiatowych wykonane bydq metodq bezwykopowq (przewiertami sterowanymi). • 
Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z rowem melioracyjnym wystypowalo bydzie w pasie drogi 
gminnej i wykonane bydzie metodq bezwykopowq. przevV'iertem sterowanym rurq ochroqnq ON200 
mm. minimum 1.0 m pod dnem roWL!. I 
Kanaly sciekowe wykonane bydq z rur PVC 200 mm. a przylqcza z rur PVC 160 mm, ze s~iankq litq, 
lqczonych kielichowo l1a wcisk. • 
Przewiduje Sly zastosowanie studni rewizyjnych ON 1000 mm, tworzywowych, prefabrvkowanych,. 
z wlazem zeliwnym ON 600 mm, typ ciyzki oraz studni inspekcyjnych kanalowych ON 630 mm. 
tworzywowych, prefabrykowanych, z wlazem zeliwnym ON 600 mm, typ ciyzki. 
Na przylqczach zastosowane bydq studnie inspekcyjne. tworzywowe ON 315 mm z wtazeJ zeliwnym 
typ ciyzki. Do przedaczania sciekow zastosowane bt;dq nowoczesne przepompownie obudowq 
z polimerobetonu. dwoma uktadami pomp sciekowych. kompletnym wyposazeniem d 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 grzewanie 
elektrooporowe i ukladane bydq zarowno w wykopach wspolnych z kanalem sanitarnym, j . rowniez 
w oddzielnych wykopach 0 gtybokosci 1.5 m. . 

Realizacja planowanego przedsiywziycia poprawi znacznie stan srodowiska, leliminujqc 
z uzytkowania nie za\\sze szczelne zbiorniki bezodptywowe w indywidualnych gospodarstwach oraz 
pozwoli l1a ochront; gleby i wod podziemnych przed niekorzystnym oddziatywanieriI wskutek 
niekontrolowanego sptywu tych sciekow. Nie przewiduje siy kumulowania 0tdZialYWan 
przedsiywziyc znajdujqcych siy na obszarze. na ktory bydzie oddzialywac inwestycja ze zglydu l1a 
jej skaly i charakter. . 

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia nie bydzie wiqzala siy 
z koniecznosciq wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych lub podziemnych. .iJk rowniez 
zasobow mineralnych z wyjqtkiem pospolki piaskowej i kruszyw. 

W trakcie realizacji planowancgo przedsit;\\zit;cia \'oystqpi emisja halasu oraz zani czyszczen 
do powietrza. pochodzqca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdow. Uciqzliwosci te bydq miaty 
charakter krotkotrwaty i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. W celu miX·imalizacji 
oddzialywania na srodowisko prace budowiane prowadzone bydq za pomocq maszyn 0 nis iej emisj i 
hatasu. Wszystkie odpady powstate na etapie realizacji inwestycji bydq seIektywnie maga ynowane, 
a nastypnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Scieki socjalho-bytowe 
z zaplecza budowy gromadzone bydq \V' przenosnych toaletach typu toy-toy. I 
Etap eksploatacji plano\vanego przedsi~\\ziycia nie spowoduje Llciqzliwosci, ktore moglyby 
negatywnie wptym1c na jakosc srodO\\iska. ; 
Wody opado\",.t' i gruntowe pochodz~~ce z odwodnienia wykopow odprowadzane bydq rlfOCiqgami 
tymczasowyml do przydroznych rowow otwartych. 
Projektowana inwestycja rna na celu poprawy stanu srodowiska naturalnego poprzez odpr. wadzenie 
sciek6w z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie rowniez iokresOwq 
uciqzliwosc przykrych zapach6w oraz zminimaIizuje emisjy zanieczyszczen do powietrz·i halasu 
wystypujqcych W czasie \V)WOZLI nieczystosci przez wozy asenizacyjne z poszc egolnych tnieruchomosci. . 

Nie przewiduje sit; \".ystqpienia ryzyka powaznej awarii ze wzglydu na skalyi i zakres 
przedsiywzit;cia. I 

Planowana inwestycja znajduje siy czysciowo w granicach Zielunsko-Rzygnowskiegt Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, dia ktorego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzqdzen~e Nr 18 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ZieIunsko-RzygnowskiegdCOz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 91. poz. 2450. ze zm.). W/w rozporzqdzenie okresla szereg zakazow. w t~m zakaz 
realizacji przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko. W mysl art. 24 u~t. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. pOZ. 1651. ze zm.). zakazy nie dOtYCZqi reaJizacji 
inwestycji celu publiczllegll. Najbli>.cj polOlOllY ooszar Natura 2000. obszar speCialnej ochrony 
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ptak6w Doliny Wkry i Mlawki PU3140008. znajduje si y w odleglosci okolo 8,3 km w kierunku 
poludniowo-zachodnim od planowanej inwestycji. 
Biorqc pOVvyzsze pod uwagy, odstypuje siy od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko przyrodnicze. 

W toku postypowania nie stwierdzono, aby inwestycja byla realizowana w rejonie 
Vv)'stypowania obszar6w 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika. aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
Vv)'stypowaly obszary wodno blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 
Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami Vv)'brzezy oraz poza obszarami g6rskimi 
i terenami lesnymi. Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej przez r6w melioracyjny wykonane 
bydzie metodq bezVv)'kopowl.}, przewiertem sterowanym z rurl.} ochronnl.} DN200 mm, minimum 1,0 m 
pod dnem roVlU. 
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 zbiornik6w 
w6d sr6dlqdowych. 
W zasiygu oddziatywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypujl.} jeziora 
i inne naturalne zbiorniki w6d stojl.}cych. W rejonie realizacji przedsiywziycia brak jest uzdrowisk 
i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 
Gystosc zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Koscielna Vv)'nosi 35 os6b na km2 

(wg danych GUS z 2015 r.). 
Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsiywziycia mozna stwierdzic, ze 

zasiyg przestrzenny oddzialyv,ania przedsiywziycia ograniczy si y do najblizszego otoczenia miejsca 
jego realizacji. Na podstawie przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzic. ze w zwiqzku z realizacjl.} 
przedsiywziycia nie wystypujq oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 
przedsiywziycie nie bydzie znaczl.}co oddzialywac na srodowisko. 
Ze wzglydu na skaly i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie Vv)'stl.}pi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajl.} wystqpienie oddzialywan na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia 
bezposrednie oddziatywania bydq mialy jedynie zasiyg lokalny i ograniczl.} si y do najblizszego terenu 
jego lokalizacji. Oddzialy\\ania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia bydl.} kr6tkotrwale i 
odwracalne oraz bydq ograniczone przez zastosowanie odpowiedniej organizacji rob6t i ustl.}piq po 
zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywan 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 materiat6w oraz zgloszonych zl.}dan w terminie 3 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie 
GKiI.6220.1.2016 z dnia 13.05.2016 r.). Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy 
Wieczfnia Koscielna, przekazano sohysom wsi Windyki i Grzybowo. 

Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wziycia, nalezy stwierdzic, ze odstl.}pienie od przeprowadzenia oeeny 
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 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, pOZ. 353) decyzjy 
o srodowiskowych uwarunko\vaniach dolqcza siy do wniosku 0 wydanie decyzjL 0 kt6rej mowa wart. 
72 liSt. 1 oraz zgloszcnia. 0 kt6rym 1110W(1 W liSt. I a \'·./w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie 



zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 [at od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodo'fViskowych 
uwarunkowa. niach stala si~ ostateczna. ltozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia mo~ nastqpic 
w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si~ stateczna, 
o iIe strona, kt6ra zlozyla wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkow iach, lub 
podmiot. na kt6ry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 kt6 ym mowa 
w ust. 3, od organu, kt6ry wydat decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanqwisko, ze 
realizacja planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki realizacji 
przedsi~wzi~cia zawarte \",/ dccyzji () srodo\\iskowych uwarunkowaniach. . 

Od niniejszej decyzji sluty odwolanie do Samorzqdowego Kolegium OdWftawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni d daty jej 
dor~czenia. 

up. W6jt • 
,',,'1/<' !1i:. /v1" . 

I<,ien' nil< lu 
'10SW)';MVI Kn iu!,3inell 'nwestyc;i 

Orrzymujq. 

1. 	Gmina Wiec::/ilia Ko.{cie/nu 

f,Viec:/nia KO,I;Cil!fl1u -18. {)(j 5J3 IFiec::/niu Ko<cielna 


2. 	Strony postf(powania poprzez jJuhliczne ohwieszczenie 

Do wiadomo.5ci: 

1. 	 Regiona/nu Dyrekcju (}chrony SrodOlt'iska 
Wvd::iaI5/JI'011 Ten!1l011TCh f 
uf. f -: Styczniu . 06 -/(){) Ciecham)ll' 

2. 	 PanstwO'wy PowialOW}' jmpekto r Sanilarny w lvllawie 
ul. PI. 1 Ma}a 6, 06 500 Mlawa 

3. 	 Pani Miroslawa Golon 
Soltys wsi Grzyb0\1'O 
zarn. GrzyiJo1l'o ], 06 5 f 3 Wiecjilia Ko.{cielna 

.:t. 	 Pan Andr::e} Gf(hu/a 
Soltys H'si Windyki 
zam. Windyki 57, ()6 513 Wiec::;fnia Koscielna 

5. Tablica ogloszen 11' Urzr;dzie Gminy Wiecz/nia Koscielna 

6. Strono inlefl7elowCI gmin,v tViecz!nia K(),~cielna 
WW11'.1Il-,Tl1'ieczjl1iu. hipgmina.pl 

7. A/a 

Zgodnie::: IIstawq _ dniu / (j lislupadu 2006 roku 0 oplacie skarhowei 
(teksljednohfr. 0::. C'. :: .lOt 5 I'Ukli. po:. "83 :e :m.) :It'o/niol1o:: op/Uf1' skurhol1'ei. 
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Charaktcr)'styka planowancgo przcdsi~wzi~cia 

(~nsn()ri.1rki 

Przedmiotowe przedsitrwzitrcie po\egac btrdzie na budowie kanalizacji san'tarnej 
grawitacyjno-docznej z przy1'lczami, w miejscowosci Windyki i Grzybowo, gmina Wie, zfnia 
Koscielna, ' 
Zakres rzeczowy inwestycji obej:110\vac b~dzie wykonanie: 

kanala\'.. sanitarnych oko!o 10.82 km: ' 
kolektorav.. tfocznych - okolo 8.6 7 km: J 
przepompowni strefowych - OkOfO 14 kip. 

W ramach inwestycj i przewiduje sitr przyl'lczenie okolo 143 budynkaw. Kanaly sa ,itarne 
wykonane btrd'l glawnie w pasach drag gminnych 0 nawierzchni utwardzonej (5fa1t) 
i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. Wszystkie ~analy 
zlokalizowane w pasach dr6g powiatowych wykonane btrd'l metod'l bezwykdpow'l 
(przcwiertami sterowunymi). j' 
Skrzyzo\",anie kanalizacji sanitarnej z !'Owem l11elioracyjnYI11 wysttrpowalo btrdzie vv pasie 
drogi gminnej i \\ykonane btrdzit' l11etod'1 bt'zwykopowq. przewierte111 sterowanyn rur'l 
ochronl1'l ON200 111m. minimu111 1.0 111 pod dnem rowu. , 
Kanaly sciekowe wykonane btrd'l z rur PVC 200 mm. a przyl'lcza z rur PVC 160 mrn, ze 
sciank'liit'l. l'lczonych kielichowo na wcisk. i 

Przewiduje sitr zastosowanie studni rewizyjnych ON 1000 mm, tworzywowych. 
pref~lbrykowanych. z vvlazcm zeliwnYl11 ON 600 111m. typ citrzki oraz studni inspekC!'nYCh 
kanalo\\y~h I?N 630 111m. tworzy\\owych. pretabrykowanyt'h. z vvlazem zeliwnym 0 600 
mm. typ c1trzkl. 
Na przylqczach zastosowane b~d,,! studnie inspekcyjne. tworzywowe ON 315 mm z wazem 
zeliwnym typ ciyzki. Do przetlaczania sciek6w zastosowane b~d,,! nowocfesne 
przepompownie z obudowq z poiimerobetonu, dwoma ukladami pomp scieko\\')'ch, 
kompletnym wyposazeniem do zasilania. sterowania i wizualizacji pracy pompownl'i oraz 
wentylacj"! navviewnq i wywiewnq z kominklem 7 wkladem filtracyjnym do redukcji odo u. 
Kolektory tloczne wykonLine bydq z rur polietylenovvych (PE) l'lczonych przez zgrze 'anie 
elektrooporo\\(: i L1kladam~ byd<.) wrt'mno \\ wykopach \vsp61nych z kanalem sanitarny ,jak 
J'l"l\vniez \V oddzielnych v\ykopach 0 glybokosci 1.5 111. . 

Realizacja planowanego przedsiywzitrcia popravvi znacznie stan srodowiska, elin'linujqc 
z uZ)1kowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodplywowe w indywidualnych 
gospodarstwach oraz pozwoli na ochrony gleby i w6d podziemnych przed niekorz stnym 
oddzialywaniem wsklltek niekontrolowanego splyvlu tych sciek6w. 0Jie przewid je Sly 
kllI11ulowania oddzialywat1 przedsi~vvziec znajduj'lcych si~ na obszarze. na ktary bydzie1oddzialywac inwestycja ze \\zgle,Ju na jej skale I charakter. • 
Realizacja i t'ksploatacPJ przedmioto\\ego przedsiywziycia nie b~dzie wi'J.zala si~ 
z koniecznosci,,! wykorzystywania zasobaw Vv6d pmvierzchniowych lub podziemnY¢h, jak 
r6wniez zasob6w minerainych z wyj,,!tkiem posp6lki piaskowej i kruszyw. 1i 

W trakcie realizacji planowanego przedsiywzitrcia vvyst'lpi emisja halasu oraz 
zanieczyszczen do powietrza, pochodz,,!ca z eksploatacji maszyn oraz ruchu poja d6w. 
Uci'}ziiwosci te byd'l mialy charakter kratkotrwaly i ust'}piq po zakonczeniu prac 
budowlanych. W ceiL! minimalizacji oddzialywania na srodowisko prace blldm!viane 
provvadzone b~dq za pUl110cq mas/> n II lliskiej emisji ha!asu. \\'szystkie odpady powstqle na 
etapie realizacj i imvestYlj i b~dq sekkty\\nie magazynowane. a nast~pnie przekazywane do 
zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza bU~'OVv)' 

gromadzone btrd,,! w przenosnych toaletach typu toy-toy. 
Etap eksploatacji planowanego przedsitrwzitrcia nie spowoduje uci,,!ziiwosci, kt6re mo lyby 
negatywnie wplyn'1c na jakosc srodowiska. , 
Wody opadowe i gruntov,e pochodzqce Z odvvodnienia wykop6v, odprowadzaneb~d'l 
ruroci4gami l: I11czaso\\Yl11i do przydrojnych 1'0\\6\\ otwartych, 

http:Ki1.6220.1.20


Projektowana inwestycja l11a na celu poprawt;' stant! srodowiska naturalnego poprzez 
odprowadzenie sciek6w z gospodarstw dOl11owych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie 
r6wnIez okresow~ tIci~zliwosc przykrych zapach6w oraz zl11inimalizuje emisjy 
zanieczyszczen do powietrza i halasu wystypuj~cych w czasie wywozu nieczystosci przez 
wozy asenizacyjne z poszczeg6lnych nieruchomosci. 

Nie przewiduje siy wyst~pienia ryzyka powaznej awarii ze wzglydu na skaly i zakres 
przedsiywziycia. 
Planowana inwestycja znajduje sit; czysciowo w granicach Zielunsko-Rzygnowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. dla kt6rego aktualnym aktem prawnym jest 
Rozporz~dzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 
ZieluI1sko-Rzygnowskiego (Oz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). W/w 
rozporz~dzenie okreSla szereg zakaz6w, w tym zakaz realizacji przedsiywziyc mogitcych 
znaczitco oddzialywac na srodowisko. W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Oz. U. z 2015 r. poz. 1651. ze zm.), zakazy nie dotyczit realizacji inwestycji celu 
pUblicznego. Najblizej pofozony obszar Natura 2000. obszar specjalnej ochrony ptak6w 
Doliny Wkry i Mlawki PLB 140008. znajduje sie w odleglosci okofo 8.3 km w kierunku 
poludniowo-zachodnim od planowanej inwestycji. 
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