Stronie Śl.04.07.2011 r.
GKP.6220.7.2011.LS
Decyzja Nr 07/2011
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust.1 ust 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008 udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 Kodeksu
postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami),
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia mogącego potencjalnie
znaczaco oddziaływać na środowisko polegającego na;


Budowie ok. 3,0 km sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami o średnicy w zakresie Ø 32 –
110,
 Budowie ok. 3,0 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami o
średnicy w zakresie Ø 63 - 200,
w obrebie wsi Stara Morawa i Wsi Bolesławów.
i po zasięgnięciiu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku
po rozpatrzeniu wniosku
Esko - Consulting Sp. z o.o. ul. Obywatelska 1,65-736 Zielona Góra
działającej z upowaŜnienia Gminy Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Orzekam
1.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko.

2.

Określam warunki realizacji przedsiewziecia.

I.
Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:
Inwestycja będzie realizowana na działkach o następujących numerach ewidencyjnych
Na działkach:
1.
Nr 115/7, 125, 115/8, 114/2, 115/4, 112, 113/2, 109/1, 109/2, 109/3, 108, 110, 107, 102/2, 102/1,
106/2, 103, 101/4, 104/4, 104/3, 101/1, 92, 89/7, 93/4, 93/3, 90, 117, 120, 115/6, 115/1, 116, 91 - obręb Stara
Morawa.
2.
Nr 102/1, 101, 142/1, 142/2, 144 - obręb Bolesławów
Przedmiotem inwestycji jest budowa:
•

sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 3,0 km,

•

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 3,0 km oraz pompowni
ścieków.
II.
W fazie realizacji inwestycji naleŜy spełnić warunki
1. Hałas emitowany do środowiska nie moŜe przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U .Nr 120, poz. 826)
3. moŜliwie ograniczyć zanieczyszczenie powierzchni ziemi metalami, betonem i innymi substancjami na
etapie budowy,
4. humus zebrany podczas prac budowlanych naleŜy zwałować a następnie wykorzystać dla potrzeb
przygotowania podłoŜa do obsiania terenu po pracach niwelacyjnych,
5. moŜliwie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z emisją spalin ze sprzętu budowlanego i
transportowego.
6. powstałe w trakcie budowy i eksploatacji odpady naleŜy segregować i sukcesywnie wywozić z placu
budowy,
7. po zakończeniu budowy teren objęty pracami budowlanymi naleŜy doprowadzić do porządku (w miarę
moŜliwości do stanu pierwotnego).
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8. wszystkie prace naleŜy wykonać w sposób nie uciąŜliwy dla środowiska.
III.
W fazie eksploatacji inwestycji naleŜy:
Przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego kolektora.
Zastrzegam:
Zastrzegam sobie prawo nałoŜenia dodatkowych warunków dotyczących prowadzenia działalności
objętej niniejszym zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzonej kontroli realizacji warunków przedmiotowego zezwolenia.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
UZASADNIENIE
1. W dniu 20.04.2011 r Esko - Consulting Sp. z o.o. ul. Obywatelska 1,65-736 Zielona Góra złoŜyło wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
2. W dniu 28.04.2011 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
3. W dniu 02.05.2011 r. Burmistrz Stronia Śl. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wydanie
opinii dot. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4. W dniu 20 maja 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem nr NS-ZNS-7213/MT/11 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

5. W dniu 07.06.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Postanowieniem
WOOŚ.4240.368.2011.AG.2 po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę treści karty informacyjnej w dniu
24.05.2011 wyraził opinię, Ŝe dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

6.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
moŜe być wymagany. Planowane przedsięwzięcie związane jest z budową kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości ok 3 km m, z przyłączami do istniejących budynków i pompowni ścieków, oraz budową
wodociągu o dł. ok 3 km. Projektowana sieć kanalizacyjna przebiegać będzie głównie w pasie istniejących
ciągów komunikacyjnych oraz uŜytków rolnych. Po przeanalizowaniu zakresu inwestycji i oddziaływania
jej na środowisko przyrodnicze , stwierdzono Ŝe inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko w
tym na obszar Natura 2000.
7. Biorąc ww. fakty orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik integralną część decyzji.

Burmistrz Stronia Śląskiego

otrzymują:
1.
2.

Esko - Consulting Sp. z o.o. ul. Obywatelska 1,65-736 Zielona Góra
a.a
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załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr 07/2011 z dnia 04.07.2011 r.
CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, które stanowić będą element
infrastruktury technicznej, umoŜliwiającej zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków na obszarze
miejscowości Stara Morawa, w gminie Stronie Śląskie.

1.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
1.1. Rodzaj przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest budowa:
•

sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 3,0 km,

•

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 3,0 km oraz pompowni ścieków.
1.2. Skala przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie, objęte zakresem niniejszego wniosku, obejmie swym zasięgiem obszar miejscowości Stara
Morawa i część miejscowości Bolesławów (włączenie do istniejących sieci sanitarnych) w gminie Stronie
Śląskie.
1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy i rozprzestrzenia się na terenie wsi Stara Morawa. Planowane
do budowy sieci przewiduje się lokalizować głównie w poboczach dróg i w pasach dróg oraz na posesjach
prywatnych. Ostateczna lokalizacja sieci zostanie ustalona w projekcie budowlanym.

2.

Stan istniejący

Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, charakteryzuje zabudowa mieszkalna, głównie
jednorodzinna. W najbliŜszym otoczeniu obszaru realizacji inwestycji zlokalizowane są uŜytki rolne, łąki,
nieuŜytki, lasy. Obecnie woda pobierana jest przez mieszkańców ze studni, a ścieki odprowadzane są do
zbiorników bezodpływowych (szamb).

3.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Realizacja
przedsięwzięcia
umoŜliwi
doprowadzenie
wody
i
odprowadzenie
ścieków
z niezwodociągowanej i nieskanalizowanej części miejscowości Stara Morawa. Włączenie do istniejącej sieci
wodociągowej zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami operatora wybudowanego systemu. Ścieki bytowo
– gospodarcze poprzez przewidziany do wykonania system kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami operatora, a następnie do oczyszczalni ścieków w Strachocinie, celem
oczyszczenia w stopniu określonym obowiązującymi przepisami prawa. Planowana inwestycja obejmuje tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego i gospodarstw turystycznych. Docelowo rozpatrywany system sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zakłada doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków
dodatkowo z obszarów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stara
Morawa (przyjętym Uchwałą nr XLIX/305/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29.03.2010 r.) na
mieszkalnictwo, które obecnie stanowią nieuŜytki, pola, łąki. Z uwagi na istniejące uwarunkowania, w
szczególności lokalizacyjne (znaczne róŜnice wysokości terenu, zabudowa rozproszona, bliskość rzeki i
terenów zalewowych, istniejąca infrastruktura drogowa, lokalizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej),
przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej jako systemu grawitacyjno – tłocznego z zastosowaniem
przepompowni ścieków.

4.

Charakterystyka wsi Stara Morawa

Stara Morawa jest wsią połoŜoną w województwie dolnośląskim, w południowo – wschodniej części powiatu
kłodzkiego, gm. Stronie Śląskie. Wieś leŜy w dolinie rzeki Morawki. Na południu zajmuje stok Suszycy na
prawym brzegu rzeki, w środkowej części od ujścia rzeki Kamienicy zajmuje oba brzegi Morawki, w północnej
części wchodzi równieŜ w dolinę Kleśnicy u jej ujścia do Morawki.Dolina, w której leŜy wieś, rozgranicza dwa
pasma górskie: Góry Bialskie i Masyw ŚnieŜnika. Obecny układ zabudowy dawnej wsi łańcuchowej uległ
znacznemu zatarciu, ze względu na znaczne zniszczenie budynków po 1945 r. Większość domów skupionych
jest przy podrzędnej drodze na lewym brzegu rzeki między drogą do Kletna a wsią Kamienica. Nieliczne domy
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na lewym brzegu pozostały przy drodze do Bolesławowa oraz ponad górnym biegiem Morawki jako
odosobnione gospodarstwa otoczone polami.

5.

ZałoŜenia dotyczące realizacji przedsięwzięcia
A. Podstawowe przesłanki do realizacji przedsięwzięcia

W chwili obecnej na terenie objętym projektem sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna nie występuje.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na prowadzenie zgodnej z przepisami gospodarki wodno – ściekowej na
obszarze objętym inwestycją.
B. Planowany zakres przedsięwzięcia:
Sieć wodociągowa
Planuje się wykonanie rurociągu wodociągowego (sieci głównej wraz z przyłączami) o średnicy w zakresie
Ø 32 – Ø 110, długość ok. 3,0 km.
Sieć kanalizacyjna
Planowany zakres przedsięwzięcia w zakresie sieci kanalizacyjnej obejmuje budowę ok. 3,0 km sieci głównych
i przyłączy o średnicy w zakresie Ø 63- Ø 200. Planuje się wykonanie:
-

rurociągów kanalizacji grawitacyjnej, w tym przyłączy,

-

rurociągów kanalizacji ciśnieniowej, w tym przyłączy,

-

pompowni ścieków,

-

systemu monitoringu i sterowania pompowni ścieków.

C. Przewidywane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
W wyniku realizacji inwestycji objętej zakresem niniejszego wniosku, miejscowość Stara Morawa wyposaŜona
zostanie w infrastrukturę wodociągową, gwarantującą zaopatrzenie w wodę oraz infrastrukturę kanalizacyjną
zapewniającą odbiór ścieków.
Planowana inwestycja zakłada, Ŝe wybudowana sieć wodno - kanalizacyjna pokryje przyszłe zapotrzebowanie
na wodę i odbiór ścieków równieŜ na obszarze przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego docelowo pod zabudowę mieszkaniową.

6.

Obsługa komunikacyjna

Nie przewiduje się lokalizacji miejsc postojowych ani parkingowych na obszarze inwestycji poza etapem jej
realizacji. Na etapie realizacji inwestycji planuje się lokalizację w jej obszarze placu budowy, w tym miejsc
parkingowych dla obsługi i pojazdów dostawczych. Szczegółowe określenie lokalizacji nastąpi na etapie
opracowania projektu budowlanego.

7.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich
wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną

2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości
Inwestycja przewiduje budowę przepompowni ścieków przydomowych oraz sieciowych. Przewiduje się, Ŝe
niezbędna powierzchnia terenu dla lokalizacji przydomowych przepompowni ścieków wyniesie ok. 3 m2, a dla
sieciowych pompowni ścieków ok. 20 m2. Nie przewiduje się wydzielania działek pod budowę sieci
wodociągowych ani sieci kanalizacyjnych.
2.2 Dotychczasowy sposób wykorzystania powierzchni oraz pokrycie szatą roślinną
Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji stanowią drogi utwardzone i nieutwardzone oraz pobocza
dróg, a takŜe posesje prywatne, uŜytki rolne, łąki, nieuŜytki. Na obecnym etapie nie przewiduje się
konieczności wycinki drzew na trasie układanych rurociągów.

8.

Rodzaj technologii

Sieć wodociągowa
Przewiduje się, Ŝe do budowy sieci wodociągowych zastosowane zostaną rury o średnicy w zakresie ∅ 30 ∅ 110. Rurociągi będą ułoŜone poniŜej poziomu przemarzania gruntu, na głębokościach w zakresie ok. 1,5 m
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p.p.t.Przewiduje się wykonywanie prac liniowych w wykopach otwartych umocnionych. Urobek będzie, w
zaleŜności od uwarunkowań lokalnych i parametrów morfologicznych, umoŜliwiających ponowne
wykorzystanie, składowany na odkład lub wywoŜony. W przypadku wystąpienia trudności w prowadzeniu prac
w wykopie otwartym, szczególnie przy przejściach pod drogami oraz ciekami wodnymi przewiduje się
moŜliwość wykorzystania metod bezwykopowych - układanie nowych sieci metodą przewiertu sterowanego,
itp.
Na czas prowadzenia robót przewiduje się wprowadzenie odpowiedniej organizacji ruchu pieszego i
samochodowego w niezbędnym zakresie.
Przewiduje się, Ŝe prowadzenie prac budowlanych wymagać moŜe odwadniania wykopów – przewiduje się
odwadnianie powierzchniowe oraz ewentualnie przy pomocy igłofiltrów.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna
Do budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami przewiduje się zastosować rury w zakresie średnic Ø63Ø200.
Rurociągi będą ułoŜone poniŜej poziomu przemarzania gruntu, na głębokościach w zakresie ok. 1,2-4,0 m p.p.t.
z uwagi na duŜe róŜnice wysokości terenu.
Zmiany kierunku przebiegu sieci oraz zmiany spadku wykonane będą poprzez studnie kanalizacyjne.
Układanie kanalizacji grawitacyjnej przewiduje się z minimalnym spadkiem kanału.
Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa
Na terenie, na którym nie będzie moŜliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków wykonane zostaną sieci i
przyłącza kanalizacyjne w systemie tłocznym.
Rurociąg ułoŜony zostanie z minimalnym spadkiem, zapewniającym moŜliwość odwodnienia bądź
odpowietrzenia sieci.
Pompownie ścieków
Z uwagi na ukształtowanie terenu przewiduje się budowę sieciowych przepompowni oraz przydomowych
pompowni ścieków.
Przewiduje się wykonanie pompowni z systemem monitoringu i sterowania.

9.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Ewentualnym wariantem dla przedmiotowego przedsięwzięcia moŜe być wariant „zerowy”, zakładający
pozostawienie istniejącego stanu bez zmian. Ze względu jednak na obowiązujące regulacje prawne, potrzebę
ochrony środowiska, w szczególności cennych przyrodniczo obszarów oraz konieczność wyposaŜenia
istniejącej i powstałej w przyszłości strefy mieszkaniowej w infrastrukturę techniczną, przyjęto wariant
zakładający realizację przedsięwzięcia.
Analiza moŜliwych do realizacji wariantów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykazała, Ŝe
najkorzystniejszy do realizacji jest wariant jak ostatecznie przyjęty we wniosku.

10.
5.1.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw
oraz energii
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody

Nie przewiduje się zuŜycia wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Woda będzie
wykorzystywana jedynie na wypadek wystąpienia awarii i konieczności płukania sieci. Przewiduje się, Ŝe
zuŜycie wody na ten cel nie będzie większe niŜ 2 m3/d.
5.2.

Przewidywana ilość wykorzystywanej energii

Przewiduje się wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby doprowadzenia wody do obszaru oraz na
potrzeby pracy pompowni ścieków.
5.3.

Przewidywana ilość wykorzystywanych materiałów

Eksploatacja planowanej do budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej nie będzie wymagała
wykorzystywania materiałów.
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11.

Rozwiązania chroniące środowisko

Faza eksploatacji
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Przyjęta technologia transportu wody oraz zastosowane szczegółowe rozwiązania techniczno – technologiczne
mają na celu uzyskanie w pełni sprawnego i zgodnego z przepisami działania całego systemu wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej. Właściwa eksploatacja infrastruktury nie stanowi zagroŜenia dla środowiska.
Negatywny wpływ inwestycji na środowisko moŜe mieć miejsce jedynie w następujących okolicznościach:


w przypadku awarii sieci – ochroną przed wystąpieniem takich zdarzeń jest przewidywane wykonanie
inwestycji z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, zgodnie z
obowiązującymi zasadami budowlanymi i normami technicznymi,



w przypadku zdarzeń losowych – szkody wynikające z takich zdarzeń, których nie moŜna było
przewidzieć na etapie projektowania inwestycji będą usuwane w drodze indywidualnych decyzji
kierownictwa infrastruktury lub instancji wyŜszych.

Faza realizacji
W fazie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko wynikać będzie z prowadzonych
robót budowlano - montaŜowych, zwłaszcza przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu mechanicznego. Do elementów tego
oddziaływania naleŜą:
•

większa awaryjność systemu,

•

podwyŜszona emisja hałasu, drgań, spalin,

•

pogorszenie warunków krajobrazowych,

•

zmiana stosunków wodnych w gruncie ze względu na przewidywane odwadnianie wykopów,

•

pogorszenie warunków i bezpieczeństwa komunikacji na drogach, w których prowadzi się roboty
budowlane oraz dojazdowych do placu budowy itp.

Zdarzenia takie będą miały jednak charakter krótkotrwały i całkowicie zanikający. Przed w/w oddziaływaniem
moŜna się zabezpieczyć poprzez:

12.



wprowadzenie odpowiednich harmonogramów realizacji inwestycji,



wykonywanie uciąŜliwych prac budowlanych w godzinach dziennych,



prawidłowe zabezpieczenie placu budowy (ochrona przed urazami, przeciwpoŜarowa, przed
poraŜeniem prądem),



wprowadzenie w niezbędnym zakresie rozwiązań dotyczących organizacji ruchu,



właściwe wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o moŜliwym wystąpieniu trudności w związku
z wykonywaniem prac.

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiązań chroniących środowisko

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się stosowania specjalnych rozwiązań chroniących
środowisko.

13.

MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

14.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko

W zasięgu oddziaływania na środowisko na terenie objętym inwestycją nie występują obszary chronione na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

15.

Uzasadnienie wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
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Sieć wodociągowa
Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie sieci wodociągowej, definiowanej jako sieć rozdzielcza, na
terenie miejscowości Stara Morawa, stanowiącej zaopatrzenie w wodę dla odbiorców zlokalizowanych na
terenie tej miejscowości, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397)
nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wobec powyŜszego inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której
mowa w art. 59. 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. 2008 r. Nr
199 poz. 1227 ze zm.).
JednakŜe zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu
budowlanego na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z poz. zm.).
Sieć kanalizacyjna
Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Stara
Morawa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397) kwalifikuje się jako
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wobec powyŜszego dana inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której
mowa w art. 59. 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. 2008 r. Nr
199 poz. 1227 ze zm.).Ponadto zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzjio pozwoleniu na
budowę obiektu budowlanego na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z poz. zm.).
Burmistrz Stronia Śląskiego
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