Ciepielów, dnia 07 września 2011 roku
Znak: RRGKiOŚ 7041-1/11
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 i art. 73 ust. 1, art. 75
ust. 1 pkt. 4, oraz art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z §
3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w
sprawie określenia rodzajów, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr
257, poz. 2573 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17
listopada 2000 roku, poz. 1071, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu
Gminy w Ciepielowie – referat inwestycji z dnia 15 czerwca 2011 roku uzupełnionego
w dniu, z dnia 12.07.2011 roku
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
punktu zlewnego oraz wykonaniu otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w
Ciepielowie”, po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia uwarunkowań i
kierunków z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ciepielów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ciepielów Nr XIII/55/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 roku.
Po przeanalizowaniu:
- karty informacyjnej przedsięwzięcia, kopii map ewidencyjnych z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu gminy, którego dotyczy wniosek,
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienia
Nr WOOŚ-II.4240.950.2011.JC z dnia 17.08.2011 r. (data wpływu 22.08.2011r.), oraz
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ZNS.712-6/11 z dnia
07.07.2011 roku (data wpływu 11.07.2011 roku).
stwierdzam:
że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie punktu zlewnego oraz
wykonaniu otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie” .
OKREŚLAM
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na Budowie punktu zlewnego oraz wykonaniu otuliny filtracyjnej
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
1/ Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie punktu zlewnego oraz
wykonaniu otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie na terenie
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie na działce nr 332.
Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu zlewnego wraz z pasem zieleni
izolacyjnej od strony wschodniej składającej się z:

tacy najazdowej, punktu kontrolno – pomiarowego, zbiornika uśredniającego, kanału
odpływowego.
2/ Lokalizacja ww. przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepielów zatwierdzonego Uchwałą Nr
XIII/55/2004 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Z przedstawionej dokumentacji wynika, że obszar oddziaływania realizowanego
przedsięwzięcia będzie zamykał się w obrębie istniejącej już oczyszczalni tj. na
działce należącej do gminy Ciepielów.
- obręb geodezyjny oczyszczalni ścieków, gmina Ciepielów, działki nr ewid. 332
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych,
zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów,
na które oddziaływuje przedsięwzięcie:
1/ Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie oczyszczalni ścieków.
2/ Na terenie realizacji przedsięwzięcia jak i w jego pobliżu nie występują obszary
zawierające ważne zasoby środowiskowa np. wody powierzchniowe oraz zasoby
wykorzystywane w gospodarce leśnej, rybołówstwie czy turystyce. W zasięgu
oddziaływania inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód
stojących.
Na powierzchni przeznaczonej pod budowę punktu zlewnego częściowo występuje
trawa i będzie występować również później. Nie występują Obszary o krajobrazie
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
3/ Przedsięwzięcie polega na budowie punktu zlewnego oraz wykonaniu otuliny
filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie
W chwili obecnej oczyszczalnia nie posiada punktu zrzutowego niezbędnego do
przywożenia beczką asenizacyjną nieczystości płynnych od rolników i z gospodarstw
domowych.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowany zostanie obiekt punkt zlewny na
terenie oczyszczalni ścieków. Ponadto wykonane zostaną m.in. następujące prace:
taca najazdowa, punkt kontrolno – pomiarowy, zbiornik uśredniający o poj. 25 m³,
kanał odpływowy.
Inwestycja ma na celu usprawnienia procesu przyjmowania ścieków z terenu gminy.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:
1/ Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące
działania:
- prace budowlane prowadzić sposobem mechanicznym przy użyciu sprzętu
specjalistycznego lub ręcznie w porze dziennej (między godz. 6.00 do 22.00) w celu
ograniczenia uciążliwości hałasowej,
−

urobek ziemi należy zagospodarować w ramach przebudowy,

−

odpady powstające podczas robót gromadzić w wyznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie usuwać z terenu budowy po zakończeniu każdego
dnia pracy,

−

w trakcie prowadzenia robót nie należy wykraczać na tereny przyległe poza
oczyszczalnię ścieków,

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Nie dotyczy.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko
w
odniesieniu
do
przedsięwzięć,
dla
których
przeprowadzono postępowanie transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania na
środowisko. Nie dotyczy.
6. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm) znajdujące się
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Wymogi, o
których mowa w art. 135 ust. 1 - Prawo ochrony środowiska tj.
stwierdzenie
konieczności
utworzenia
obszaru
ograniczonego
użytkowania.
Teren nie jest usytuowany na obszarze specjalnej ochrony ptaków, sieci Natura
2000. Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia wykonania
robót budowlanych – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm).
8. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.
9. Nie wymaga się sporządzenia analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy
Ciepielów na etapie rozpatrywania wniosku Urzędu Gminy w Ciepielowie referat
inwestycji z dnia 15 czerwca 2011 roku uzupełnionego w dniu, z dnia 13.07.2011
roku, następnie uzupełniony dnia 08 sierpnia 2011 r. o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie punktu zlewnego wykonania otuliny filtracyjnej
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie, gmina Ciepielów, powiat lipski,
województwo mazowieckie, przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę
administracyjną dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 15 czerwca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie „Zawiadomienie”
zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ciepielów, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
O wszczęciu postępowania strony postępowania powiadomiono w formie
obwieszczenia, które przekazano sołtysowi wsi Ciepielów z prośbą o podanie do
publicznej wiadomości mieszkańcom.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w §3 ust. 1 pkt. 56
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia
rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257,
poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Budowa punktu zlewnego została zaliczona do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpił pismem znak: RRGKiOŚ 7041/1/11 EN z
dnia 16.06.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku o wydanie opinii
w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚII.4240.950.2011.JC z dnia 04.07.2011 r. zwrócił się z prośba o uzupełnienie karty
informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełniona karta została przesłana w dniu 12.07.2011 roku.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowieniem Nr
WOOŚ-II.4240.950.2011JC z dnia 17.08.2011 r. (data wpływu 22.08.2011 r.), uznał,
że dla powyższego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku opinią ZNS.712-06/11 z
dnia 07.07.2011 roku (data wpływu 11.07.2011 r.) stwierdził, że sporządzanie raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane.
Wójt Gminy Ciepielów, postanowieniem RRGKiOŚ 7041-1/11 z dnia 29.08.2011 roku
również odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 07 września 2011 roku zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie zawiadomił w
formie obwieszczenia o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do
rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się
zapoznać w terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, w
siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie pok. Nr 9 codziennie w dni robocze od godz.
715 do 1515 i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto
strony postępowania miały możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi
przedmiotowej sprawy. Obwieszczenie zostało przekazane stronom postępowania.
Sołtysowi miejscowości Ciepielów z prośbą o podanie do publicznej wiadomości
mieszkańcom sołectw, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ciepielowie.
W trakcie prowadzonego postępowania, z zebranymi dowodami i materiałami w
przedmiotowej sprawie nie zapoznała się ani jedna osoba. Po rozpatrzeniu
całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie
stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko o czym przesądzają wyżej opisane uwarunkowania, o których mowa w
art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze
zm.).
Biorąc pod uwagę zasadność realizacji przedsięwzięcia założone rozwiązania
technologiczne, ustalone uwarunkowania środowiskowe oraz niewielki zasięg
potencjalnego oddziaływania na środowisko uznano, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1

ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) .
Otrzymana dokumentacja spełnia wymogi art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 03
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) .
W chwili obecnej oczyszczalnia nie jest przygotowana do odbierania
nieczystości płynnych od gospodarstw z terenu gminy i nie spełnia standardów w
zakresie bezpieczeństwa.
Uciążliwość powodowana pracami budowlanymi jest nieodłącznie związana z
każdą inwestycją i nie jest możliwa do całkowitego wyeliminowania, jednakże
uciążliwość ta zamknie się w granicach terenu należącego do Inwestora.
Budowa punktu zrzutowego w wyżej określonym zakresie i upłynnienie przejazdów,
wyczerpuje obowiązki wynikające z art. 173, art. 174 ust. 2 i art. 175 ust. 4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.), zobowiązujące zarządzającego oczyszczalnią do stosowania rozwiązań
technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i zapewnienia
właściwej organizacji pracy oczyszczalni.
W szczególności ograniczeniu ulegnie emisja hałasu i zanieczyszczenie powietrza. Z
przedstawionej w przedłożonej dokumentacji analizy rozprzestrzeniania się hałasu
wynika, iż modernizacja przedmiotowego punktu zrzutowego spowoduje znaczną
poprawę klimatu akustycznego na terenach chronionych. W zdecydowany sposób
poprawi komfort odbierania nieczystości płynnych od gospodarstw.
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszaru specjalnej
ochrony ptaków, europejskiej sieci NATURA 2000.
Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 85 ust.1
w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o
wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją
sprawy, w tym z uwzględnieniem dokonanym ze Starostą Lipskim oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipsku.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 113 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Złożenie wniosku
powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3i4 w/cyt. ustawy).Termin ten
może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z
opłaty skarbowej.
Załączniki:
1.Charakterystyka przedsięwzięcia.
2.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Urząd Gminy Ciepielów – referat inwestycji.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Ciepielowie.
3. Sołtys wsi Ciepielów
4. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku ul. Iłżecka, 27-300 Lipsko
3.BIP Gminy Ciepielów.

