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Decyzja Nr 01/2007
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46a ust 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust 1 i art. 56 ustawy z dnia 21 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) 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),
po rozpatrzeniu wniosku ”PROEKO Biuro Projektowo-Badawcze S.C. ul. Upalna 2/2, 15-668
Białystok działającego z upowaŜnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.
z dnia 12.03.2007 r.
ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stroniu Śl. na
działkach Nr 137/1, 138/1 w obrębie wsi Strachocin
1.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków bytowogospodarczych i przemysłowych. Przebudowa oczyszczalni obejmuje zarówno obiekty
gospodarki ściekowej jak i osadowej

2.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i
zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich

Wykonanie prac budowlanych spowoduje czasowe zniszczenie powierzchni ziemi i
naruszenie struktur gleby w granicach placu budowy. Przed rozpoczęciem prac naleŜy
zdjąć i zmagazynować w pryźmie warstwę humusu, który po zakończeniu prac
budowlanych i modernizacyjnych naleŜy zagospodarować pod zieleń.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Biała Lądecka, będąca prawobrzeŜnym
dopływem Nysy Kłodzkiej. Przepływa ona przez tereny Kotliny Kłodzkiej o charakterze
turystyczno-uzdrowiskowym.
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty
budowlane będące zabytkami lub objęte opieką konserwatorską.
Tereny nie podlegają ochronie i wpływom eksploatacji górniczej oraz nie znajdują się w
granicach terenów górniczych.
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3.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

W celu zminimalizowania zanieczyszczeń emitowanych przez oczyszczalnie ścieków w
projekcie budowlanym naleŜy uwzględnić:
1. Zastosować szczelnych konstrukcji obiektów oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej
2. zapewnić uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 .07.2006 r.
3. zapewnić pełna utylizację osadów w sposób tlenowy z moŜliwością wykorzystania
osadu rolniczo,
4. zastosować rozwiązania chroniące powietrze przed zanieczyszczeniem ze strony
oczyszczalni.
5. ograniczyć emisję hałasu do poziomu określonego w stosownych przepisach
6. strefę uciąŜliwości oczyszczalni ograniczyć do granicy terenu oczyszczalni.
7. obiekty technologiczne oczyszczalni dostosować architekturą do architektury
istniejących obiektów.
4.

Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków naleŜy eksploatować zgodnie z dokumentacją
techniczną oraz z przepisami ochrony środowiska.
5.

Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Lokalizacja inwestycji i rodzaje oddziaływania wykluczają oddziaływanie transgraniczne na
środowisko.
6.

Utworzenie obszaru ograniczonego uŜytkowania

Nie jest wymagane
7.

Obowiązki nałoŜone na wnioskodawcę

Nakłada się obowiązek monitorowania środowiska
Nie nakłada się obowiązku przedstawienia analizy po realizacji przedsięwziecia.
UZASADNIENIE

1. W dniu 12.03.2007 r Biuro Projektowo-Badawcze S.C ul. Upalna 2/2, 15-668
Białystok działające z upowaŜnienia ZWiK w Stroniu Śl. wystąpiło z wnioskiem o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia ww. inwestycji. Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3
ust 1 pkt 72, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
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2. oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz.
3.

4.

5.

6.
7.

2573 ze zmianami), dla którego sporządzenie raportu może być wymagane
W dniu 22.03.2007 r. Burmistrz Stronia Śl. wystąpił z wnioskiem do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku i Starostwa Powiatowego w Kłodzku
o wydanie opinii dot. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
W dniu 17.04.2007 r. Starostwo Powiatowe w Postanowieniem Starosty Nr OŚR
7633-22/2007 uznało konieczność wykonanie raportu
o oddziaływaniu na
środowisko.
W dniu 20.06.2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem Nr
ZNS-711-22/AZ/06
postanowił stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
W dniu 04.07.2007r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Kłodzku i
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o uzgodnienie przedsięwzięcia.
Postanowieniem Nr OŚR 7633-40/2007 z dnia 01.08.2006 r. Starosta Powiatu
Kłodzkiego uzgodnił ww. przedsięwzięcie pod następującymi warunkami:
- Zastosowane rozwiązania projektowe powinny zapewnić szczelność obiektów
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, aby w sposób maksymalny ograniczyć
jej oddziaływanie na środowisko
Ograniczenie negatywnych oddziaływań naleŜy uzyskać równieŜ poprzez
m.in. właściwą organizację robót, uŜycie właściwych materiałów i sprzętu
przy realizacji przedsięwzięcia.
NaleŜy ograniczyć emisję hałasu z obiektu oczyszczalni do poziomów
dopuszczalnych określonymi przepisami prawa poprzez m.in. prze
zastosowanie obudów dźwiękochłonnych, ekranów akustycznych
umoŜliwiających zachowanie dozwolonych poziomów hałasu na granicy
działki , na której zlokalizowana jest oczyszczalnia
NaleŜy wyeliminować uciąŜliwość związaną z powstawaniem odorów z
obiektów oczyszczalni poprzez
m.in. zastosowanie urządzeń
oczyszczających i dezynfekujących powietrze.
Gospodarka osadowa powinna umoŜliwiać pełną stabilizacje osadów z
moŜliwością wykorzystania rolniczego osadów.
Odprowadzane ścieki muszą spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie
warunków , jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do
ziemi
Z uwagi na wysoką wartość przyrodniczą wód Białej Lądeckiej- odbiornika
oczyszczonych ścieków naleŜy dąŜyć minimalizacji ładunku związków
biogennych zrzucanych warz ze ściekami
W czasie eksploatacji, obiekty oczyszczalni naleŜy poddać okresowym
przeglądom technicznym, a ewentualne usterki usuwać na bieŜąco.

8. Postanowieniem Nr ZNS-71-65/AZ/07 z dnia 06.08.2007 r. Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kłodzku uzgodnił ww. przedsięwzięcie bez zastrzeŜeń.

9.
Uznano, Ŝe spełnione zostały warunki niezbędne do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

pieczęć podłuŜna o treści:
BURMISTRZ
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

Pouczenie:
Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złoŜony
nie później niŜ przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała
się ostateczna. Wskazany powyŜej termin – zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r.-Prawo
ochrony środowiska – moŜe ulec wydłuŜeniu o dwa lata, jeŜeli realizacja planowanego przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:
W/g listy adresowej, (która ze względu na ustawę o
ochronie danych osobowych pozostaje w aktach sprawy)

