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Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie ar. 46a ust.l i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust.l, 2, 3 i 7 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)1

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27-03-2008r. „EKO - KOMPLEKS" J. Fidrysiak, J. Budzińska
ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina
Krośniewice, obejmującej:
- remont pompowni,
- budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych,
- zaprojektowanie części mechanicznej oczyszczalni ścieków,
- modernizację komory osadu czynnego,
- modernizację osadników wtórnych,
- budowę linii odwadniania i higienizacji osadów,
- budowę dróg, ogrodzenia i ukształtowania terenu,
- budowa sieci i instalacji technologicznych

po zasięgnięciu opinii Starosty Kutnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kutnie

orzekam

określić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina Krośniewice:
1. Wykorzystania terenu zgodnie z załączoną mapą,

2. Zapewnienia bezawaryjnej pracy oczyszczalni,

3. Prowadzenia inwestycji w sposób niekolidujący z istniejącymi drzewami oraz zachowania szczególnej ostrożności

i staranności przy prowadzeniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie drzew w celu zachowania drzewostanu w pełnej

żywotności, a tam gdzie zachodzi konieczność wycinki kolidujących z inwestycją drzew, usunięcia ich na zasadach

ustalonych w ustawie o ochronie przyrody, a także odtworzenia terenów zielonych w miejscu prowadzenia

inwestycji,

i
2002r.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz, U. z 2001 r. Nr 49,poz. 509; z

Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Z2OO5 r.

Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
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4. Uwzględnienia w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych ograniczających uciążliwość
środowiskową oczyszczalni, w tym uciążliwość hałasową i odorową mającą wpływ na sąsiednie
nieruchomości oraz rozwiązań eliminujących zanieczyszczenie ziemi i wód,

5. Dostosowania parametrów projektowanych urządzeń na oczyszczalni ścieków do planowanej ilości
ścieków oraz zapewnienia skuteczności urządzeń oczyszczających gwarantujących dotrzymanie
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do środowiska,

6. Właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska postępowania z osadami z
oczyszczalni.

Uzasadnienie

W dnia 27-03-2007r. „EKO - KOMPLEKS" J. Fidrysiak, J. Budzińska ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
działając w imieniu Gminy Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, wystąpił
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina Krośniewice. ś

Działając na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 wystąpiłam do Starosty Kutnowskiego oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismem znak: RRiRG/OŚ.7624/6/08
z dnia 31-03-2008r. o wydanie opinii co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu tego raportu dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2008r.
znak PSSE/ZNS/481/45/08, uznał za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Kutnowski postanowieniem z 10 kwietnia 2008r. (wpływ do UM 16-04-08) znak RŚ.7633-
20/08 uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko.

Postanowieniem z dnia 18-04-2008r., znak: RRiRG/OŚ.7624/3/08 uznałam, że przedsięwzięcie
powyższe nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie pismem znak: RRiRG/OŚ.7624/6/08 z dnia 22-04-2008r.wystąpiłama do Starosty
Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o uzgodnienie^
środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia. "

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie postanowieniem z dnia 25-04-2008r. znak:
PSSE.ZNS/481/85/08 uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Starosta Kutnowski postanowieniem z dnia 02.05.2008r. znak: RŚ. 7633 - 20/1/08 uzgodnił
środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ powyższe przedsięwzięcie jest zgodne z podstawową funkcją terenów w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice oraz zostało uzgodnione ze
Starostą Kutnowskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie, organ I instancji
orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.
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Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach,

ul. Trzcińska 18 za pośrednictwem Burmistrza Krośniewic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do

wycinki drzew. Zgodę na ewentualne wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krosniewicach.

Julian,

STRZ

ra Herman

Otrzymują:
1. „EKO-KOMPLES" J. Frydrysiak, J. Budzińska
2. Gmina Krośniewice w miejscu.
3. Starostwo Powiatowe w Kutnie
4. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny
5. a/a.
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Załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia
znak: RRiRG/OŚ. 7624/6/08

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina
Krośniewice i obejmuje:
- remont pompowni,

- budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych,

- zaprojektowanie części mechanicznej oczyszczalni ścieków,

- modernizację komory osadu czynnego,

- modernizację osadników wtórnych,

- budowę linii odwadniania i higienizacji osadów,

- budowę dróg, ogrodzenia i ukształtowania terenu,

- budowa sieci i instalacji technologicznych

i realizowane będzie przez Gminę Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice.

Planowana modernizacja oczyszczalni wpłynie korzystnie na środowisko. Spowoduje
utrzymanie stabilnego odpływu ścieków i utrzymanie wskaźników na poziomie BZT5 < 25g O2/m3,
ChZTCr < 125g O2/m3, zawiesina ogólna < 35g/m3. Sposób i miejsce odprowadzania ścieków pozostanie
bez zmian. Z terenu miasta Krośniewice na teren oczyszczalni przeniesiony zostanie punkt zlewczy.
Zmodernizowana zostanie część mechaniczna oczyszczalni co wpłynie na zmniejszenie hałasu oraz
zużycia energii. Osad nadmierny odwadniany będzie mechanicznie, a następnie higienizowany
wapniem co spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W informacji przyjęto, że
zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w latach 2020-2025 obsługiwać będzie 1500 równoważnych
mieszkańców ( 1500 RLM ). Ponadto planowane uporządkowanie części sieci kanalizacji polegające na
rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej pozwoli na wygospodarowanie lepszych warunków
hydraulicznych pracy oczyszczalni.
Po zakończeniu inwestycji oczyszczalnie powinna pracować bez zakłóceń przy przepływie
maksymalnym 2000m m3/d. Planowane przedsięwzięcie dotyczy istniejącej oczyszczalni co poprawi
i usprawni przyjęcie i wprowadzanie należycie oczyszczonych ścieków do rzeki. tf
Planowana inwestycja, prowadzona zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska nie
spowoduje zmian w środowisku.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscu istniejącej oczyszczalni i prowadzone prace remontowo
- modernizacyjne oraz eksploatacja oczyszczalni przy zastosowaniu nowych technologii, wymogów
branżowych nie spowoduje zmian w środowisku.

Powyższe przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krośniewice.
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