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GKP.6220.4.2016 

POSTANOWIENIE 
 

 Na podstawie art.63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r, poz. 353), po zasięgnięciu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinia znak : WOO-IV.4240.1077.2016.WP.3 z dnia 
16.08.2016 r.  
 

Postanawiam 
 

nie stwierdzić potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  
Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk, planowanego do 
realizacji na działkach nr 44/17, 44/16, 45/3, 45/22, 45/27, 131/5, 131/9, 131/13, 271/10, 271/8, 
271/5, 41, 159, 152/4, 232, 38/23, 40/7, 39, 38/2, 186, 37/5, 37/6, 16/15, 9, 161, 163, 165, 167, 173, 
172, 268, 83, 80, 86/4, 87, 270/15, 85 – obręb Branno, na działkach nr 70/4, 592/9, 588, 983/7, 589, 
619, 612, 611, 610, 617, 896 – obręb Sławsk, Gmina Rzgów ”stosownie do Rozporządzenia Rady  
Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) . 
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) 
przedsięwzięcie to kwalifikuje się do §3 ust. 1 pkt 79 zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - pn. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości 
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do 
budynków;” dla których ocena oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu może być 
wymagane.    

 
Uzasadnienie 

 Wnioskodawca wystąpił do tutejszego organu z wnioskiem o wydanie decyzji                                                         
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Branno i Sławsk, planowanego do realizacji 
na działkach nr 44/17, 44/16, 45/3, 45/22, 45/27, 131/5, 131/9, 131/13, 271/10, 271/8, 271/5, 41, 159, 
152/4, 232, 38/23, 40/7, 39, 38/2, 186, 37/5, 37/6, 16/15, 9, 161, 163, 165, 167, 173, 172, 268, 83, 80, 
86/4, 87, 270/15, 85 – obręb Branno, na działkach nr 70/4, 592/9, 588, 983/7, 589, 619, 612, 611, 610, 
617, 896 – obręb Sławsk, Gmina Rzgów.  

Tut. organ po wystąpieniu z zapytaniem o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymał opinię 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienie znak : WOO-
IV.4240.1077.2016.WP.3 z dnia 16.08.2016r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia. 
 Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia. 

Pouczenie 
 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. 
Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zaskarżyć powyższe stanowisko organu w  odwołaniu 
od decyzji. 
 
 
Otrzymują za potwierdzeniem odbioru : 
1. Wnioskodawca  
2. Niniejsze postanowienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o 
dokumentach na stronie BIP tut. Urzędu (http://www.rzgow.samorzady.pl), tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Rzgów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Branno i Sławsk. 
3.  a a 


