Lgota Wielka, dnia 28.04.2009
r.
Znak: BU.7625 – 7/09

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 i art. 84 ustawy z dnia
3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Referatu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej. z
dnia 02.03.2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
i budową przepompowni ścieków w miejscowości Krzywanice, gm. Lgota Wielka na
działkach o nr ewidencyjnych :
180, 484/2, 141/2, 328/1, 255/2, 294/7, 763, 859, 225, 223/1, 50/5, 221/1, 50/4, 49, 48,
47/3,47/4, 44/1,43, 204, 202/3, 41, 1051/3, 40, 39, 199, 36/4, 1058, 34, 33/2, 188/1, 32/2, 31,
182,30,29,28,27,26,176,173,25/1,170/2,168,24,23/1,22/4,165,162,160,22/1,158/5,21,158/4,20
/1,19/3,155,15,14,153,13,12/4,12/3,151/2,151/1,149/1,11/1,10/2,147,145,9/1,143/3,8/1,141/2,
218/1,216/2,212/1,209,210,72/6,303,302,65/1,60,59/2,58,55/3,7,501,504,523,141/2,525,526,5
31,141/4,506/3,507,515,532/2,1065,547,129,328/1,326,127,116/4,116/2,322,321,98/3,96/1,31
2/1,94/3,92/1,90,83/1,333,341/2,233,343,236,238/1,238/2,354/1,358/2,362/3,243,364/2,366,3
68,246,370,372/1,373/1,375/8,375/7,378/4,254/3,255/2,381,383,385,282,286,399,294/7,294/6
,294/3,408/1,531,1,479/2,481/8,484/2,484/2,488/1,492/2,496/2,465/1,87,892,890,868,867,888
,886,884,865,861,875/1,859,778/1,781,793/1,799/1,805/1,814/1,822,819,727,737,739,744/2,7
57/1,759/1,759/2,763,676,680,701,703,706,709,87,89,140,381,180,484/2,141/2,328/1,255/2,2
94/7,763,859,526,209,64,857,97.

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia
na środowisko
UZASADNIENIE
W dniu 02.03.2009 r. wpłynął wniosek Gminy Lgota Wielka Referatu Gospodarki
Komunalnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budową
przepompowni ścieków w miejscowości Krzywanice, gm. Lgota Wielka zlokalizowanego na
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr j.w. obręb Krzywanice.

Pismem z dnia 03.03.2009 r. Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej wystąpił do Starosty Powiatu
Radomszczańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z
prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla projektowanej inwestycji.
Postanowieniem z dnia 01.04.2009 r. znak: BU.7625 - 7/09, po zasięgnięciu opinii Starosty
Powiatu Radomszczańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Radomsku, Wójt Gminy Lgota Wielka stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.
Przy wydawaniu postanowienia i przedmiotowej decyzji uwzględniono oraz przeanalizowano
uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, tj.:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budową przepompowni ścieków w
miejscowości Krzywanice, Gmina Lgota Wielka.:
- kolektora grawitacyjnego Ø 200, L = 7 039 mb, Ø 160, L=257,7 mb
- kolektora tłocznego Ø 140, L = 2 329,9 mb; Ø125, L=458,7 mb ; Ø110, L=735,7 mb;
Ø90,L=3 727,8 mb; Ø63, L=469,5 mb
- przyłączy sztuk 183 oL=2 023,6 mb.
Wnioskodawca uzyskał już pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Krzywanice-Decyzją nr 372/2004 z
dnia 23.08.2004 r.Na etapie pozwolenia na budowe nie było wymogu uzyskania decyzji
środowiskowej. Ze względu na to, że inwestycja jest wykonywana etapami, nie
zrealizowano pełnego jej zakresu.W związku z potrzebą uzyskania
decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Lgota Wielka
wystąpiła z wnioskiem o
uzupełnienia dokumentacji o wymienioną decyzję .
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
- planowana inwestycja w większości znajduje się w terenach zabudowanych, dla których
w większości obowiązuje Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lgota Wielka zatwierdzonym Uchwałą nr IX/65/2007 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z
dnia 29.06.2007r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
(Nr 242 poz. 2242 z dnia 31-07-2007 roku)
- z przedstawionej informacji wynika, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia
dla środowiska; kanalizacja sanitarna zbierać będzie ścieki z terenu wsi Krzywanice i za
pośrednictwem układu kanalizacji ciśnieniowej przetłaczać będzie ścieki do istniejącej
sieci grawitacyjnej znajdującej się we wsi Lgocie Wielkiej, skąd istniejącym układem
będzie przepływać do oczyszczalni ścieków w Lgocie Wielkiej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej poprawi stan środowiska, gdyż uniknie się
niekontrolowanych zrzutów ścieków i zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
- w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany
uwzględnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu,

- sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej i w pasie dróg
gminnych, tylko część będzie przebiegać podziałkach prywatnych, na które inwestor
uzyskał zgody właścicieli gruntów.
Po analizie całości zgromadzonego materiału, biorąc pod uwagę szczegółowość załączonej
informacji oraz opinie w/w organów, stwierdzające zgodnie brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
postanowiono jak w sentencji.
Pouczenia
Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lgota Wielka w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia;

Nie podlega opłacie skarbowej.
Otrzymują:
1.Referat Gospodarki Komunalnej
2. a/a
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. L.Czarnego 22, 97-500 Radomsko
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
ul. Komuny Paryskiej 5, 97-500 Radomsko

