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Świlcza 2016-07- .t?<f..

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 123, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu
postępowania administracyj nego (jednolity tek st - Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071
z później szymi zmianami) w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz . U. Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Świlcza z dnia
2 1.04.20 16 r.,

postanawiam

nie nakładać obow i ązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środow i sko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "S ieć kanalizacji sanitarnej
i s ieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606118".
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000, jednakże nie
będzi e potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest bezpośrednio

związane z ochroną obsza ru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony.

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie wodociągu rozdzielczego oraz sieci
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 320 ,00 m.
Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 lOr., w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Oz.U. Nr 213 , poz.
1397 z późno zm ), przedmiotowe przedsięwzięcienie zaliczane jest do przedsięwzięć

mogących potencj alni e znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności §3
pkt. 68 ; ruroci ągi wodoc iągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody
wodoc iągowe magistraln e doprowadzaj ące wodę od stacji uzdatniania do przewodów
wodociągowych rozdz ielczy ch. z wyłączen iem ich przebudowy metodą

bezwykopowa) oraz pkt 79: sieci kanalizacyjne o ca ł kow i tej długości przedsi ęwzięci a

nie mniejszej ni ż l km. z wyłączen iem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz
przyłączy do bud yn ków.
B iorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art § 63 ust. l ustawy z dnia 3
października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowi ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

uzn ałem że można odstąp i ć od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

przed sięwzięcia na obszar Natura 2000 uwzględniając łącznie następujące

uwarunkowania :
l) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia;

a) Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicy

90mm z PE na długości około 480 .00 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy

r yc 0200 o ł ąc zn ej długości około 320 .00 m. dla terenu przewidzianego pod
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