
Słupca, 10.01.2023 r.
OS.6220. 6.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. l, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. l, ai-t. 75 ust. l pkt 4, art. 84 oraz art. 85
ust. l, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. póz. 1029 ze zm. ), a także na podstawie
§ 3 ust. l pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. póz. 1839)
oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. póz. 2000 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora
Gminy Słupca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, z dnia 22.09.2022 r., w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zabomy, grn. Słupca" a także
po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słupcy

shvierdzam,

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
Miejscowość: Rozalin, Cieniu Zabomy, grn. Shipca", określając następujące warunki
realizacji tego przedsięwzięcia:

l. Kanalizację sanitarną należy w}rkonać w technologii w pełni szczelnej, w sposób
uniemożliwiający wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także
przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.

2. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów
wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia,
rozumianiej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

3. Teren budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju
do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.

4. Miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie
utwardzonym.

5. Okresowe bazy sprzętowe dla planowanej inwestycji należy zlokalizować
w odległości minimum 25 m od rowu melioracyjnego w przypadku obecności w nim
wody.

6. Do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie - bez
wycieków paliw i olejów.

7. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego
sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gmntu i wody, neutralizując
ewentualne zagrożenia dla środowiska gmntowowodnego.

8. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt ten należy
niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotom.

9. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć
poza obrysem rzutu koron drzew.



10. W ramach realizacji inwestycji nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
11. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom
w szczególności:
- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć

uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób
niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków
roślin, zwierząt i gr2ybów,

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej
wysokości 0, 1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem
l przemarzaniem,

nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić
w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed
zasypaniem wykopów.

13. W przypadku uszkodzenia/przebudowy urządzenia melioracji wodnych należy
je odbudować, doprowadzając do stanu użyteczności.

II. Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia

UZASADNIENIE

Dnia 22. 09.2022 r. na wniosek Inwestora Gminy Słupca ul. Sienkiewicza 16,
62-400 Shipca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci
kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zabomy, grn. Słupca".

Zgodnie z art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. póz. 1029 ze zm. ), organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla mniejszego
przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Słupca.

W niniejszym postępowaniu ustalono, że liczba stron przekracza 10 i zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa tut. Organ pismem OS.6220.6.2022 z dnia 11. 10.2022 r.
poinformował strony o wszczętym postępowaniu administracyjnym poprzez publiczne
obwieszczenie, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi
materiałami i dowodami w sprawie oraz o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania
do czymiego w nim udziału w każdym jego stadium, oraz o możliwości uzyskania wyjaśnień
w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem i kartą informacyjną przedsięwzięcia
ustalono, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitaiTiej
z przykanalikami w miejscowości Rozalin, Cienin Zabomy, na terenie Gminy Słupca.
Ze względu na zróżnicowanie terenowe projekt przewiduje rozwiązanie w układzie
ciśnieniowym z 2 przepompowniami ścieków. Zaprojektowano układ ciśnieniow}.'
doprowadzający ścieki z działek do studni betonowych DNI 000, a następnie do pompowni.
Sieć kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasie drogi i na gruntach prywatnych (użytki
rolne). Projektowana sieć zostanie wykonana z rur PCV DN200/5,9 mm, SN8, łączonych



kielichowa (do 1206,27 mb), a sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej z rur PE
DN110/6,6mm, PN 10, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanych
elektrooporowo do 2333, 55 mb. Przyłącza wykonane zostaną do granicy działki i zakończone
zasuwą oraz korkiem. Obiekty powierzchniowe: studnie - do 0 1000 inm - do 34 szt.
- ok. 27 m2, studzienki przyłączeniowe - 0 315 mm - do 25 szt. - ok. 2 m . Całkowita
długość kanałów grawitacyjno-tłocznych - sieci -ok. L ==do == 3600 mb, ilość i długość
przyłączy/przykanalików - do 25 szt. przyłączy o łącznej długości do 160 mb. Ścieki
odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Cienin Zabomy-Parcele.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie
przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 81
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., póz. 1839) tj. "sieci
kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż l km, z wyłączeniem:
a) przebudowy tych sieci metodą bez wykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków".
Zatem dla wiiłoskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaiiiach.

Stosownie do zapisu art. 64 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziafywania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. póz. 1029 ze zm.)
dla przedmiotowej inwestycji niniejsze postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, organu właściwego do -wydania oceny wodnoprawnej. W związku z powyższym
o takie opinie wystąpiono pismanii z dnia 07. 10.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w opinii znak:
ON-NS.90 ł l. 9.29.2022 z dnia 21. 10.2022 r. stwierdził, że przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w opinii z dnia 26. 10.2022 r.
znak: PO. ZZŚ.3. 435. 372. 2022. PP (data wpływu 28. 10. 2022 r. ) nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał
na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących
wamnków i wymagań:

l. kanalizację sanitarną należy wykonać w technologii w pełni szczelnej, w sposób
uniemożliwiający wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także
przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych;

2. do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie - bez
wycieków paliw i olejów;

3. w czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego
sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując
ewentualne zagrożenia dla środowiska gnmtowowodnego;

4. teren planowanej budowy należy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości
i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji
awaryjnych;

5. Ota-esowe bazy sprzętowe dla planowanej inwestycji należy zlokalizować
w odległości minimum 25 m od rowu melioracyjnego w przypadku obecności w nim
wody;



6, w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt ten należy
niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi;

7. W przypadku uszkodzenia/przebudowy urządzenia melioracji wodnych należy
je odbudować, doprowadzając do stanu użyteczności.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu

z dnia 15. 11. 2022 r. znak: WOO-II. 4220. 262. 2022. AM. 2 (data wpływu 15. 11. 2022 r.)
wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań i warunków:

l. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów
wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia,
rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
3. Miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie

utwardzonym.
4. W ramach realizacji inwestycji nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych l postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć

poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom
w szczególności:

pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć
uwzględiiiając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób
niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków
roślin, zwierząt i grzybów;
nie obsypywać ziemią pni drzew po\yyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej
wysokości 0, 1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem
l przemarzaniem;

nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić
w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed
zasypaniem wykopów.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. l ustaw>r z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.
póz. 1029 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter
przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu,
prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia
oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami,
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości
związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz
usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony
ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt l lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k. i.p.
ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej



z przykanalikami w miejscowościach Rozalin i Cieniu Zabomy. Planowane przedsięwzięcie
zlokalizowane zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 196/2, 195/9, 188/6, 200/2,
199, 198, 197 obręb Rozalin; 20, 19, 18, 17, 16, 15 obręb Cienin Zabomy. Całkowita długość
kanałów grawitacyjno-tłocznych sieci wyniesie do ok. 3600 m. Sieć kanalizacji grawitacyjnej
zostanie wykonana z rur PVC o średnicy 200 mm o złączach kielichowych uszczelnianych
na uszczelkę giimową. Rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur PE o średnicy 110 mm oraz
90 mm, łączonych za pomocą złączek elektrooporowych lub zgrzewanych doczołowa.
Przykanaliki o łącznej dhigości do 160 m zostaną wykonane z rur PVC 160 mm lub
równoważnych. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowić będą studzienki
rewizyjne. Ponadto zaprojektowano dwie przepompownie ścieków, które zostaną wykonane
jako podziemne zbiorniki betonowe, przejezdne. Teren wokół przepompowni zostanie
utwardzony.

Rurociąg zostanie ułożony na głębokości ok. 1,0 - 4,0 m p. p.t. W ramach inwestycji
zajdzie potrzeba \v}''konania przewiertów sterowanych w mrze osłonowej stalowej. Końce
ruiy osłonowej zaślepione zostaną betonem, uszczelką lub specjalną pianką. Przewiei-ty
na trasie rurociągu zostaną wykonane pod utwardzonymi elementami nawierzchni drogowej
(wjazdy, chodniki) oraz pod przepustami drogowymi i rowami. Pozostała część kanalizacji
wykonana zostanie w formie wykopów wąskoprzestrzennych otwartych. Przewidywana
głębokość wykopów wyniesie do 4 m p.p, t. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu
wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą drenażu lub poprzez
wypompowywanie wody bezpośrednio z wykopów przy pomocy pompy lub igłofiltrów.
Podczas prowadzonych prac odwodnieniowych woda z wykopów będzie odprowadzana
do przydrożnych rowów. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany
i przywrócony do stanu przed inwestycją.

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie
inwestycji. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację istniejących zbiorników
bezodpływowych. Szacunkowa średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych
projektowaną siecią wyniesie ok. 32 m /dobę. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Cieniu Zabomy-Parcele, która zgodnie z infomiacjami zawartymi
w k. i.p. posiada przepustowość wystarczającą do przejęcia dodatkowej ilości ścieków.

W nawiązaniu do art. 63 ust. l pkt l lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja
przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć
materiałów i surowców budowlanych takich jak: podsypka, rury z tworzyw sztucznych,
elementy betonowe.
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw oraz wody.
Kanalizacja przed oddaniem do użytkowania zostanie poddana próbie ciśnieniowej w celu
sprawdzenia hermetyczności całej instalacji. Podczas eksploatacji inwestycji nastąpi
zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania przepompowiii
ścieków.

W odniesieniu do art. 63 ust. l pkt 2 lit. a, lit. c i lit. d ustawy ooś, na podstawie
informacji zawartych w k. i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia
stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary
wodnobłotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie i leśne;
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód iobszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. l pkt 2 lit. b, lit. f, lit. i
oraz lit. j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie
zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami
przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc



pod uwagę przedstawione przez inwestora analizy i założenia, co do funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości
środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi
na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć
jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. l pkt 3 lit. e ustawy ooś iiznano, że uciążliwości
związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego
realizacji.

W koiitekście art. 63 ust. l pkt 3 lit. c, lit. di lit. g ustawy ooś na podstawie infonnacji
zawartych w k. i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym
oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych
i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace
budowlanomontażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz mch pojazdów obsługujących
plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie
lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych.
Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze
związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed
hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumimej jako przedział czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego,
roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. l pkt l lit d, pkt. 2 lit. h oraz pkt 3 ustawy
ooś ustalono, że w sąsiedztwie planowanej sieci kanalizacyjnej znajdują się pola uprawne,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, tereny ushigowe i linia
kolejowa. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię,
w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na
etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec
powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną
akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2014 r. póz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt l lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, po zapoznaniu się
z treścią k. i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub
planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać
znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt l lit. di lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja
przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja
związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały
charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je
za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję
stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza. W związku
z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego
pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W kontekście art. 63 ust. l pkt l lit. f usławy ooś na podstawie danych zawartych
w k.i.p. ustalono, że na etapie prac wykonawczych powstawać będą odpady związane
z prowadzeniem prac budowlanych i ziemnych, obecnością pracowników budowlanych oraz
wynikające z pracy maszyn i urządzeń. Powstawać będą głównie odpady określone w grupach



17 i 20 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 3 stycznia 2020 r. póz. 10), obejmujące m. in. : glebę i ziemię, gruz
budowlany, odpady tworzyw sztucznych, odpady komunalne. Część odpadów zostanie
w pierwszej kolejności wykorzystana do umocnienia podłoża. Warstwa urodzajna gleby
będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania do niwelacji terenu
po zakończeniu robót. Nie przewiduje się magazynowania odpadów, powstałe odpady będą
gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.
Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania
techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gmntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. l pkt l lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze
względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać
na lokalne warunki gmntowo-wodne. Na etapie realizacji nie przewiduje się lokalizacji
specjalistycznego zaplecza technicznego. Wszystkie materiały i drobny sprzęt będą dowożone
codziemiie, większe maszyny będą miały wyznaczone miejsce postojowe w zajętym
na potrzeby budowy pasie drogi utwardzonej asfaltem, w rejonie aktualnie prowadzonych
prac. Do prowadzenia prac będzie wykorzystywany sprzęt sprawny technicznie. Wszystkie
naprawy, wymiany olejów oraz tankowanie maszyn i pojazdów będą wykonywane
w przeziiaczonych do tego celu miejscach poza terenem budowy. Pojazdy i maszyny
po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii zostaną odprowadzone na miejsce postoju
o szczelnej nawierzchni. Pracownicy obshigujący plac budowy korzystać będą z przenośnych
kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. W celu ochrony środowiska
gruntowo-wodnego nałożono warimek, aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie
wycieki niezwłocznie neutralizować. Ponadto w opinii zobowiązano, aby miejsca postoju
pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie utwardzonym.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się
do zapisów art. 63 ust. l pkt ł lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu
używaiiych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, ryzyko ^stąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone.
Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie W}'stąpienia
poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. póz. 138). Kable
energetyczne i telekomunikacyjne przy skrzyżowaniach z projektowanymi rurociągami
zostaną zabezpieczone np. przepustami kablowymi dwudzielnymi a na etapie budowy
odpowiednio podwieszone oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ponadto, ze względu
na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków
klimatycznych i nioźliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania
konstmkcyjno-budowlane. Projektowana sieć kanalizacyjna nie przebiega przez obszar
szczególnego zagrożenia powodzią. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy
stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące ziniany klimatu na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane
materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. l pkt 2 lit e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych
materiałów st\\-ierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony
na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. póz. 916 z późn. zm.). Najbliższymi obszarami Natura



2000, położonymi w odległości ok. 5, 8 km od przedsięwzięcia, są: obszar specjalnej ochrony
ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Nadwarciańska PLH300009. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej
Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie położona
poza obszarami korytarzy ekologicznych. (Projekt korytarzy ekologicznych łączących
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Teren realizacji przedsięwzięcia stanowią utwardzone drogi gminne, pas drogowy
obejmujący rowy i pobocza z roślinnością trawiastą, tereny utwardzone kostką bmkową
(chodniki, wjazdy na niemchomości), pola uprawne. Wnioskodawca zadeklarował, że nie
będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja
przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na
uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości
kulturowe i krajobrazowe nałożono wanmek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji
mniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono
szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami,
naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów
występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaiiiu pni drzew,
które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
W celu ochrony płazów i innych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac
ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich
zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę
przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj, skałę oraz realizację
zgodnie z nałożonymi w opinii wamnkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną,
rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności
chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.
Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności
na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony
zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności
poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto
przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze
ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. l pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość
i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość
i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono,
że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub
siedlisk prz>Todniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

Zgodnie z kartą infonnacyjną przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej sieci kanalizacyjnej z przy kanalikami. W skład projektowanej kanalizacji sanitarnej
wchodzą: rurociągi grawitacyjne i tłoczne (o łącznej długości do ok. 3600 mb), 25 przyłączy
(o łącznej długości do 160 mb), do 34 studzienek rewizyjnych o średnicy 1000 mm, do 25
studzienek rewizyjnych o średnicy 315 mm oraz dwie przepompownie ścieków. Planowana



kanalizacja sanitarna ma zostać włączona do istniejącej kanalizacji, a ścieki odprowadzane
będą do już istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cieniu Zabomy
Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki (o przepustowości 300 m3/dobę), która posiada
odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków. Przewidywana docelowa ilość
ścieków odprowadzanych planowaną kanalizacją sanitarną wynosić ma do 4,33 1/s, do
32 m/dobę i do 12960 m3/rok. Wykopy mają mieć głębokość do 4 m. W przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gmntowych płaniye się odwodnienie wykopów za
pomocą drenażu lub poprzez wypompowywanie wody bezpośrednio z wykopów przy
pomocy pompy spalinowej lub igłofiłtrów. Podczas prowadzonych prac odwodniemowych
woda z wykopów ma być odprowadzana do przydrożnych rowów.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych "Dopływ z Drążnej", o kodzie: PLRW600017183669 i Jednolitej Części
Wód Podziemnych o kodzie: PLGW600062. Omawiana inwestycja przecina rów
szczegółowy oraz 3 zbieracze drenarskie - są to urządzenia melioracji wodnych. Planowane
przedsięwzięcie położone jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi,
wskazanymi we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, a także poza obszarami
podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r, póz. 88).

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz
jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji
warunków i wymagań określonych w sentencji opinii. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Kole stwierdza brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające
w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji
celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18
października 2016 r. (Dz. U. z 2016 póz. 1967).

Przed wydaniein decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. Wójt Gminy Słupca, spełniając wymóg art. 10 § l ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 póz. 2000 ze zin.) obwieszczeniem z dnia
23. 11.2022 r. poinformował strony, o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku
postępowania materiałami dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz
o przysługującym stronom prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie
dowodów i materiałów. Strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Wójt Gminy Słupca dokonał analizy zarówno opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, jak i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy i podziela zawarte w nich warunki. Wszystkie
zebrane dokmnenty w sprawie, zostafy wzięte pod uwagę w przeprowadzanej analizie
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie, mając na uwadze całość
przeprowadzonego postępowania, kiemjąc się skalą i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, uwzględniając wniosek Inwestora,
jak również w oparciu o wskazane przepisy i opinie postanowił odstąpić od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.



Decyzja o środowiskowych uwanmkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót
i realizacji inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

l. Decyzję o środowiskowych uwai-unkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
o której mowa w art. 72 ust. l oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. la ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. póz. 1029 ze zm. ). Złożenie wniosku lub dokonanie
zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona,
która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem temiinu,
o którym mowa w ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia
ota-eślone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym
mowa w art. 90 ust. l ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje
na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji
warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. l cyt. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek,
o którym mowa w zdaniu dmgim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat
od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Decyzja o środowiskowych uwanmkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86
ustawy o lidostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie
14 dni od daty doręczenia.

4. Zgodnie z art. 127a § l ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. póz. 2000 ze zm.), w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo do złożenia
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna
i prawomocna z dniem, w którym Organ otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich Stron.
Decyzja uz>rskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej
przedłożonego oświadczenia.
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W załączeniu;

- załącznik nr l - Charakterystyka przedsięwzięcia.

trzymuia za dowodem_dorę. czenia:

l. Wójt Gminy Shipca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Shipca,
2. Strony postępowania - powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa.
3. aa.

Do wiadomości:

l. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy.

P.Sz. tel. : (63) 274 36 76 wew. 38
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Załącznik nr l do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
znak: OS.6220. 6.2022 r. z dnia 10. 01.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Miejscowość: Rozalin, Cieniu Zabomy, grn. Shipca"

Planowane przedsięwzięcie polega polegać będzie na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Rozalin, Cieniu Zabomy, na terenie Gminy
Słupca. Ze względu na zróżnicowanie terenowe projekt przewiduje rozwiązanie w układzie
ciśnieniowym z 2 przepompowniami ścieków. Zaprojektowano układ ciśnieniowy
doprowadzający ścieki z działek do studni betonowych DNI 000, a następnie do pompowni.
Sieć kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasie drogi i na gruntach prywatnych (użytki
rolne). Projektowana sieć zostanie wykonana z rur PCV DN200/5,9 mm, SN8, łączonych
kielichowa (do 1206, 27 mb), a sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej z rur PE
DN110/6,6mm, PN 10, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanych
elektrooporowo do 2333, 55 mb. Przyłącza wykonane zostaną do granicy działki i zakończone
zasuwą oraz korkiem. Obiekty powierzchniowe: studnie - do 0 1000 mm - do 34 szt.
- ok. 27 m2, studzienki przyłączeniowe - 0 315 mm - do 25 szt. - ok. 2 m2. Całkowita
dhigość kanałów grawitacyjno-tłocznych - sieci - ok. L =do= 3600 mb, ilość i długość
przyłączy/przykanalików - do 25 szt. przyłączy o łącznej długości do 160 mb. Ścieki
odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Cieniu Zabomy-Parcele.

Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej
emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących
budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace
wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie
w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze
dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane
nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
sfonnułowano warunek, aby teren budowy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji
ropopochodnych. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że realizacja
planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód
powierzchniowych, jak i podziemnych.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie jest planowana wycinka
drzew i krzewów.
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