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Znak sprawy

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego oceny oddziaływania
przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Klonowej w Kętrzynie” na środowisko.
ZK.7624/4/10
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12 Uwagi

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6,
1-400 Kętrzyn
4/2010
Urząd Miasta w Kętrzynie, insp. d/s ochrony środowiska pok. 301, tel. 0-89
752-05-91

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

-

W dniu 18.02.2010r. inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Klonowej. Do wniosku i karty
informacyjnej przedsięwzięcia dołączono poświadczoną przez właściwy organ
kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie

oddziaływać przedsięwzięcie; wypis z ewidencji gruntów obejmujący
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W związku z w/w wnioskiem Burmistrz Miasta podał do publicznej
wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia, wskazując
na moŜliwość zapoznania się z wnioskiem strony oraz wnoszenia uwag i
zastrzeŜeń do wniosku. We wskazanym w zawiadomieniu terminie uwag nie
wniesiono.
Przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz w załączniku nr II do
dyrektywy rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny
skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy postanowienie w sprawie wydaje się po
zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po stwierdzeniu spełnienia przez stronę
wymogów ustawowych wniosek wraz z dołączoną dokumentacją został
przesłany pismem ZK.7624/4/10 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kętrzynie celem wyraŜenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jeśli tak –
określenia zakresu raportu.
RDOŚ w Olsztynie postanowieniem znak RDOŚ-28-WOOŚ-6613-1162/10/at z dnia 03.03.2010r. a Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu
znak ZNS.4316-1/06/10 z dnia 15.03.2010r. stwierdzili brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Po uzyskaniu powyŜszych opinii Burmistrz Miasta postanowieniem z dnia
17.03.2010r. odstąpił od nałoŜenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu – o
czym poinformował obwieszczeniem.
Przygotowując swe stanowisko organ analizował rodzaj i charakterystykę
przedsięwzięcia, jego usytuowanie a takŜe rodzaj i skalę moŜliwego
oddziaływania przedsięwzięcia, posiłkował się dostępną w tej dziedzinie
literaturą i publikacjami specjalistycznymi. Ustalił, Ŝe przedmiotowego
postępowania nie dotyczą zagadnienia o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt. 1
e) pkt. 2 lit. b), c), d), f), g), i), j), pkt 3 lit. b).
Ustalono, Ŝe przedsięwzięcie planowane jest na terenie miejskim,

uzbrojonym w kanalizację deszczową i będzie polegało na wykonaniu sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odpady komunalne i do nich podobne
oraz odpady powstające w związku z realizacją procesów budowlanych będą
zbierane selektywnie w odpowiednich pojemnikach.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie istnieje
jeszcze zabudowa mieszkaniowa i zorganizowane ciągi komunikacyjne.
Realizacja inwestycji umoŜliwi zabudowę wydzielonych działek z dostępem do
niezbędnej infrastruktury oraz wykluczy moŜliwość nieuregulowanego
odprowadzenia ścieków komunalnych.
W ramach inwestycji nie przewiduje się przekształcenia rzeźby terenu
pod potrzeby inwestora, bowiem dotyczy ona infrastruktury podziemnej, nie
mniej część ziemi wydobytej w trakcie procesu inwestycyjnego będzie usunięta
i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a wykop zostanie
wypełniony warstwami zagęszczonej pospółki. Nie przewiduje się ingerencji w
świat flory i fauny poprzez wycinkę drzew oraz usunięcie krzewów. Na etapie
inwestycji okresowo zwiększone zostanie zuŜycie paliw, energii i wody w
ramach norm dla procesów technologicznych związanych z takimi działaniami.
Podczas eksploatacji infrastruktury podziemnej nie przewiduje się istotnego
zuŜycia energii (kanalizacja sanitarna – grawitacyjna).
By zapobiec ewentualnej uciąŜliwości wynikającej z emisji hałasu prace
budowlane będą ograniczone do godzin dziennych, a uŜyte maszyny oraz
urządzenia będą miały stosowne atesty i zabezpieczenia. Innych emisji w
przypadku tego typu przedsięwzięcia nie przewiduje się. Poza tym zgodnie z
zapisami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wszelkie
oddziaływania obiektu muszą się zamykać w granicach działki do której posiada
on prawo.
W świetle obowiązującego prawodawstwa, szczególne znaczenie ma
lokalizacja inwestycji w odniesieniu do:
1) obszarów chronionych, tj.: parków narodowych; rezerwatów przyrody;
parków krajobrazowych; obszarów chronionego krajobrazu; obszarów
Natura 2000 tj. SOO i OSO: pomników przyrody; stanowisk
dokumentacyjnych; uŜytków ekologicznych; zespołów przyrodniczo
krajobrazowych; ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,
2) obszarów: ochrony uzdrowiskowej, najwyŜszej i wysokiej ochrony wód
podziemnych (ONO, OWO), w tym wód mineralnych, stref ochronnych
ujęć wód powierzchniowych i podziemnych,
3) innych o istotnym znaczeniu przyrodniczym, w tym: stref ochronnych
parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów Biosfery UNESCOMaB, obszarów objętych ochroną w ramach konwencji z Ramsar,
korytarzy ekologicznych (migracyjnych) wyznaczonych w ramach sieci
krajowej.
Na północ od przedmiotowej inwestycji, w odległości ok. 18 km od

przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest Obszar Natura 2000 - PLB280015
Ostoja Warmińska, w odległości ok. 40 km Obszar Natura 2000 - PLB280004
Jezioro Oświn i okolice. Ponadto na wschód znajdują się dwa obszary Natura
2000: w odległości ok. 30 km - PLH280002 GierłoŜ, natomiast w odległości ok.
10 km Obszar Natura 2000 - PLB280012 Jezioro Dobskie.
Kętrzyn jest obszarem miejskim posiadającym na terenie ok. 1040 ha
ok. 29.000 mieszkańców, przy czym gęstość zaludnienia w zaleŜności od funkcji
terenu, sposobu zabudowy i zagospodarowania jest zróŜnicowana. Rozbudowa
infrastruktury poziemnej wpłynie na ok. 200-250 mieszkańców tej części
miasta.
Plan
zagospodarowania
przestrzennego
przewiduje
formę
wykorzystania przedmiotowej nieruchomości taką jak planuje inwestor.
Ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny sąsiednie moŜe
mieć charakter krótkotrwały i bardzo lokalny - w sumie ograniczać się będzie do
okresu prowadzenia inwestycji i skutecznie zostanie zniesione po zastosowaniu
w/w rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych.
Obecna infrastruktura techniczna jest przystosowana to przyjęcia
funkcjonowania przebudowanego obiektu – w szczególności nie przewiduje się
problemu w przyjęciem ścieków sanitarnych przez oczyszczalnię ścieków w
Trzech Lipach k. Kętrzyna oraz dostaw wody przez istniejące ujęcia wód dla
miasta Kętrzyna..
Reasumując – wykonanie inwestycji nie stworzy potencjalnie istotnego
zagroŜenia i negatywnych oddziaływań na istniejący świat przyrodniczy, zasób
kulturowy i środowisko Ŝycia człowieka.
Mając powyŜsze na uwadze, Burmistrz Miasta jako organ właściwy w
sprawie, działający w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, orzeka jak na wstępie.

* Niepotrzebne skreślić.

