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Gdańsk,dniapf |ipca2016r.
POSTANOWIEN!E
Na podstawie:
> Ań.123 ustawyz dnia 14 czeruvca1960 r' Kodeks postepowaniaadministracyjnego
(t' j. Dz. U. z
2016 r, poz. 23), zwanej dalej kpa,
> Ań. 64 ust 1 pkt 1, ust 3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika2008 r. o udostępnianiuinformacji o
środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiskaoraz o ocenach
(t.j' Dz' U. z2016 r., poz' 353),zwanej da|ejustawq ooŚ
oddziaływania
na środowisko
> s 3 ust 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 |istopada 2010 r w sprawie
przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływaćna Środowisko (Dz. U. 2016, poz' 71);
w związku z wnioskiem WÓjta Gminy Chojnice, pismo znak: RŚiGN.622o,14'2'2o16 datowane
17.05.2016r. wrazz uzupełnieniem
z dnia 05.07'2016r', oraz po przeanaiizowaniu
wniosku o
wyda nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z zaltącznikami,

postanawiam
wyrazić opinię o braku potzeby pzeprowadzenia oceny oddziaływaniana środowisko
p|anowanego
przedsięwzięcia
pn.: ,,Uporządkowanie
gospodarki ściekowejw miejscowości
Klosnowo,gm. Ghojnice".
UZASADNIENIE
W dniu 24.05'2016r' do Regiona|negoDyrektoraochrony Środowiskaw Gdańsku wpłynął
wniosekWójta GminyChojnice,pismoznak:RŚiGN.622o.14'2'2016
r', w
datowane17'05.2016
przeprowadzenia
sprawieuzyskaniaopiniico do konieczności
ocenyoddziaływania
na środowisko
pzedsięwzięcia'
d|aprzedmiotowego
Do powyższego
wnioskuzałączono:
uwierzyte|niona
kopięwnioskuo wydaniedecyzjio środowiskowych
uwarunkowaniach,
pzedsięwzięcia
(KIP)'
kańę informacyjną
informacjeo braku miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegodla terenu
inwestycji.
Ponadtow odpowiedzina wezwanietut.organu(pismoznak:RDoŚ-co-woo'4240'2.2o16'AM.2
z dnia09.06.2016
r.)Wnioskodawca
w dniu05.07.2016
r. (pismoznak.RSiGn.6220.14.6.2016
z
dnia29.06.2016r')złożył
uzupełnienie
do informaĄizawańychw K|P.
RD Os- Gd- vVO O.42 4A.30 B.20 16.A M.4.

Strona 1 z 4

Zgodnie z ań' 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooŚ, organemwłaściwym
do zajęcia stanowiskaw
przedmiotowej
Regiona|ny
dyrektorochrony
dyrektorochronyśrodowiska.
sprawiejest regionalny
wydaje opinię dotyczącąobowiązku|ub braku obowiązkupzeprowadzeniaoceny
środowiska
na
na środowisko
znaczącooddziaływać
oddziaływania
dla przedsięwzięómogącychpotencja|nie
środowisko,
o których mowa w ań. 59 ust 1 pkt. 2 ww. ustawy.Rodzaje tych przedsięwzięć
okreś|onesą W $ 3 rozponqdzenia Rady MinistrÓw z dnia 9 listopada2010 r. w sprawie
przedsięwzięćmogqcych znaczqco oddziaływaćna środowisko'opinia ta uzyskiwanajest w
procedurzewydawaniadecyzji o Środowiskowychuwarunkowaniach,
której wydanie następuje
przeduzyskaniemjednejzdecyĄi wskazanychw ań. 72 ust. 1 oraz ust.1a ww' ustawy.
Regiona|nyDyrektorochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniuanalizy przedłożonej
pzedsięwzięciastwierdził,
w tym kańy informacyjnej
iŻ'
dokumentacji,
} P|anowanepzedsięwzięciebędziepolegało
na budowiesieci kana|izacji
sanitarnejo łącznej
(dł.ok 15m).
długości
ok' 2665mwrazzpzyłączemsieciwodociągowej
do przepompowni
jest
} Przedsięwzięcie objęte pzedłożonym wnioskiem
kwa|ifikowanewedług WW.
grupy
przedsięwzięcmogących
MinistrÓw
z
listopada
2010
r',
do
rozponqdzeniaRady
dnia 9
potencja|nieznacząco oddziaływać
na środowisko,
zgodnie z s 3 ust. 1 pkt. 79, tj. ,,sieci
przedsięwzięcianie mniejszejniż 1 km, z wyłqczeniemich
kanalizacyjneo całkowiĘdługości
przebudowy metodq bezwykopowq,sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanychw pasie
drogowymiobszarze kolejowymoraz przyłqczydo budynkÓw,,.
pzedsięwzięcia,odda|onąod granicPaństwa,wyk|uczona
} W związkuz rodzĄemi |oka|izacją
jest możliwośc
oddziaływaniap|anowanegopzedsięwzięcia na obszary położonepoza
jak i eksp|oatacji.
granicamiPo|skizarÓwnona etapierea|izacji,
Nie zachodzą,więcprzesłanki
do przeprowadzeniapostępowaniaW sprawie oceny oddziaływaniana Środowisko
w kontekście
transgranicznym.
Ana|izującłącznieuwarunkowania
określone
W ań. 63 ust. 1 usfawyooŚ oraz informacjezawarte
przedsięwzięcia
w karcieinformacyjnej
tut.organwziąłpod uwagę:
1. Rodzai i charaktervstvkepzedsięwziecia- p|anowanepzedsięwzięcie po|egaćbędzie na
w miejscowości
K|osnowo.
P|anowana
sieć kana|izacji
sanitarnej
budowiekanalizacji
sanitarnej
W Powałkach'Da|ej ścieki
odprowadzaćbędzie ściekido gminnej sieci kana|izacyjnej
pzetłoczone
Chojnicachi oczyszcza|ni
ścieków.
zostanądo miejskiej
siecikana|izacyjnejw
Inwestvciaobeimuie:
(a 160,L ok 170m),
kanałysanitarnez rurPVC (o 200,L ok 180m),przykana|iki
przepompownia
ŚciekÓw,
rurociągtłoczny
z rurPE100 (o 90-160,L ok 2300m),
przepompowni
(rÓw cyrkulacyjny).
likwidacjaistniejącej
oraz bio|ogicznej
oczyszcza|ni
2. Usvtuowanieprzedsiewziecia- planowanakanalizacjazostanie zrealizowanana terenie
gminy Chojnice, powiat chojnicki,województwopomorskie.ReaIizacjapzedsięwzięcia
odbędziesię na działkach
nr:
_ 315414,3153/3,
315312,3168/3,
71,76- obrębZbeniny,
_ 22l1,5412,40,
6, 315412-_
obrębKłodawa
przebiegać
inwestycja
|iniowa
w pasachdrogowych.
P|anowana
będziew większości
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P|anowanainwestycja
znajdujesię w granicachobszaruNatura2000 Bory Tucho|skie
PL8220009oraznaterenieChojnickoTucholskiego
ObszaruChronionego
Krajobrazu.
Zgodnie ze StandardowymFormu|azem Danych (aktua|izacja:wrzesień 2015 r.)
przedmiotami
ochronyw obszaze Natura2000 BoryTucholskiePLB220009są: bąk,bączek,
bocian biały,bocian czarny,łabędżkzyk|iwy,podgozałka,trzmie|ojad,
kania ruda, kania
czarna,bie|ik,błotniak
stawowy,rybołów,derkacz,ŻUraw,rybitwafeczna, rybitwabiałowąsa,
|elek,zimorodek,
dzięciołczarny,|erka,perkozek,perkoz
rybitwaczarna,puchacz,włochatka,
gęgawa,
dwuczuby,czap|asiwa,łabędŹ
niemy,
krakwa,cyraneczka,
cyranka,gągoł,sz|achar,
nurogęŚ,wodnik,kokoszka,kszyk,samotnik,brodziecpisk|iwy,
siniak,dudek,p|iszkagórska i
kormoranczarny.
W opiniitut' organu,z uwagina |oka|izację,
charakteri zakres p|anowanej
inwestycji
nie ma podstaw przypuszczać, by rea|izaĄa p|anowanego przedsięwzięcia mogła
spowodowacutratępowiezchni |ub fragmentację
sied|iskgatunkówchronionychw ww'
obszarzeNatura2000.
P|anowanedo rea|izacjizamierzenienie pogorszyrówniez warunkóweko|ogicznych
ww. ostoi.Tym samym rea|izaĄainwestycjinie pogorszystanu ochronysied|iskgatunkÓww
granicachww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy integra|noŚciposzczego|nychobszarów
Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości.
Tym samym nie jest więc konieczne
przeprowadzenie
ocenyw trybieań. 6.3 DyrektywyRady 92|43/EWG'
P|anowanainwestycjaz|oka|izowanabędzie w Chojnicko - Tucho|skimObszarze
pzepisy uchwałynr .1161/XLV|!/10
ChronionegoKrajobrazu,na tereniektóregoobowiązują
Sejmiku WojewództwaPomorskiegoz dnia 28 kwietnia201or. W sprawie obszarów
chronionegokrajobrazuw województwiepomorskim(Dz' U. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455)'
Zgodniez $ 5 ww. uchwały
na terenieobszarówchronionego
krajobrazu
obowiązujązakazy,
jako inwestycjicelu pub|icznego.
przedsięwziecia
ktÓrejednaknie tycząsię p|anowanego
Rea|izacjainwestycjiw sposób pzedstawionyW Karcie Informacyjnej
Pzedsięwzięcia nie
przepisÓw
przyrody'
narusza
ustawyz dnia16 kwietnia2004r. o ochronie
Przedmiotowa
kana|izacja
sanitarnaznajdujesię w regioniewodnymDo|nejWisłyna
terenieJedno|itychCzęściWod Podziemnych(JcWPd) 29 (standobry,bez zagroŻeń)oraz
(JCWP)Brdaod wpływu
Jedno|itych
CzęściWod Powiezchniowych
do jez. Charzykowskiego
jez.
do wpływu do
Kosobudno PLRW2000252923979(status natura|nejczęści wod
powierzchniowych
o dobrym potencja|eeko|ogicznym,zagroŻonąryzykiemnieosiągnięcia
ce|ówśrodowiskowych.
3. Rodzaii ska|amoż|iweoo
oddziałvwania
na e|ementv
środowiska
zarównona etapierea|izacii
pzedsiewzieciaiak i ieoo funkcionowania przedsięwzięcie
po|egacbędziena wykonaniu
poprawy
poprzez
robót zmierza1ącychdo
stanu środowiska,
uporządkowaniegospodarki
ściekowejw tym Ęonie inwestycji'|nwestycjabędzie się wiązaław czasie budowy z
oddziaływaniem
na środowisko
ograniczonymdo minimumpopŻez zastosowaniem'in.
następujących rozwiązań.
pracesprzętumechanicznegobędąprowadzonewyłącznie
W porzedziennej,
pzewody rurowe i studnie kana|izacyjnebędą wykonane z trwałego,szcze|nego
materiału.
_ odpady powstającew trakcie rea|izacjiinwestycjiWywozonebędą na składowisko
odpadów,
przepompownieŚciekÓw dostarczonebędą na p|ac budowy W formie gotowego
prefabrykatu
do zmontowania.
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Ponadto:
przedsięwzięciena etapie budowy i eksp|oatacjinie wpłynieznacząco negatywniena
pogłębianie
Nie pzewiduje się, aby k|imati jego zmiany miały
zmian k|imatycznych.
pzed
miotoweg
o pzedsięwzięcia,
na funkcjonowan
ie
znaczącyWpłyW
p|anowanainwestycjanie wpłynienegatywniena krajobraz,
pzewiduje się, Że pzedsięwzięcie nie pzyczyni się do nieosiągnięciace|ów
Wodamina obszaze dorzeczaWisły.
Środowiskowych
zawańychw P|anieGospodarowania
Rea|izacja zamierzeniainwestycyjnegonie spowoduje negatywnegooddziaływaniana
W postaci
wodne. Budowa kana|izacjiniesie ze sobą kozyściśrodowiskowe
środowisko
jakości
wÓd
zmniejszenia zanieczyszczen odprowadzanychdo środowiskai poprawy
gleby,
powierzchniowych
podziemnych
i
oraz
projektowanepzedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpieniapoważnejawarii
przemysłowej'
W związkuz powyŻszym,ze wzg|ęduna ska|ę,rodzĄ przedsięwzięciaa takżebiorąc pod
na środowisko
tut.organuznał,iż nie będzie konieczne
uwagęmoz|iwejego oddziaływanie
przeprowadzenieoceny oddziaływaniana środowiskoWymaganejań. 63 ustawyz dnia 3
paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiuinformacji o środowiskui jego ochronie, udziale
na środowisko.
oraz o ocenachoddziaływania
społeczeństwaw ochronieśrodowiska
jaĘndwśtępie.
postanowiono
Wobec powyższego
i
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zaŻa|enia.Zgodnie z ań. 142 Kpa
Na postanowienieniniejsze nie służyprawo.z1:g.zejlta
postanowienie
odwołaniu
od decyzji.
w tymzakresiemożnazaskaźyć:tylky'w
,/

:| :.

ReoionalnY DYrektor
ocńrqqy Śropowiska
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Otzvmuia:
1. WójtGminyChojnice,ul.31 Stycznia56a,89.600Chojnice
14,89- 620Chojnice
Sp. z o. o.,u|.Drzymały
2. GminnyZakładGospodarkiKomuna|nej
WÓjta
za poŚrednictwem
ff) stronypostępowania
,Y'
RDoŚ
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