Światki , dnia 12.08.2009 roku
Znak : OŚ-862/ś/5/2009
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania
Administracyjnego t.j. z 2000 roku Dz.U. Nr 98 , poz. 1071 z póżn.zm.) oraz na podstawie art. 71
ust.1 i ust. 2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 48 ust. 1 i ust. 2 , art. 96 ust.1 , art. 101 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199
poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 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 sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p.zm.) po wszczęciu
postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem firmy Usługi Projektowe Elżbieta Kołak ,
ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej ,
uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o nastepujacych
numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej ,
uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o nastepujacych
numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10
1.przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1
sierpnia –31 marca ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu
wykopu ,
uzasadnienie
Firma Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn wystąpiła z
wnioskiem z dnia 20 czerwca 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej ,
uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o nastepujacych
numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10 .
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV . Sieć ta będzie zasilana z
istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołogóra-Skolity . Długość
projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm wyniesie 1,8 km .
Teren realizacji planowanej inwestycji jest częściowo objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w
obrębie Skolity zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/35/2007 z 29.06.2007 roku Rady Gminy w
Świątkach . Zgodnie z ustaleniami planu – zaopatrzenie w wodę ma się odbywać z wodociąu
wiejskiego.
Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to :
pobocza dróg , grunty orne , łąki , nieużytki oraz pojedyncze gospodarstwa rolne . Projektowana
trasa wodociągu nie będzie kolidowała z istniejącą zielenią wysoką , która na tym obszarze
występuje w postaci pojedynczych drzew i zakrzewień.

Planowana jest budowa sieci wodociągowej z rur PCV z uzbrojeniem w postaci zasuw
odcinających.
Proponowana technologia zapewnia brak emisji oraz występowania innych uciążliwości jak
również brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu 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 sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 , poz. 2573 z p.zm.) jako przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do którego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63
w/w Rozporządzenia , może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko. W świetle powyższego oraz w oparciu o art. 71 ust.2 pkt 1 i art. 72 w/w ustawy
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- zawiadomienie z dnia 07.07.2009 roku znak: OŚ-862/ś/5/2009.
Ponieważ ilość ustalonych przez organ stron postępowania przekroczyła 20 , to zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz.1227) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego. Strony postępowania powiadomione były o etapach postępowania przez
podanie do publicznej działalności ( art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ) i nie zgłosiły uwag w powyższym temacie .
W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu 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 o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92
poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do
którego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia, może być wymagane sporządzenie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Teren planowanej inwestycji położony jest
na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI 9kod obszaru
PLB280002) ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 , poz. 2313 )
W związku z powyższym na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskiem z dnia 06.07. 2009 roku Wójt
Gminy Światki wystąpił o wydanie o wydanie opinii co do konieczności prowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , a w przypadku takiej potrzeby – co
do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej
w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujacych numerach ewidencyjnych obręb
Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Opinią z dnia 23 lipca.2009 r., znak: ZNS
. 4316-165/09 stwierdził ,ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał wniosek o wydanie opinii dnia
09.07.2009 roku . W związku z tym ,że w ustawowym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska nie wyraził opinii w powyższej sprawie, uznając brak odpowiedzi jako milczącą zgodę
Wój Gminy Świątki wydał w dniu 24 lipca 2009 roku Postanowienie znak: OŚ-862/ś/5/2009
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkową
przesłanką przemawiającą za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko było prowadzone wiosną tego roku postępowanie administracyjne w sprawie
środowiskowych uwarunkowań , dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej

oraz przyłączy w miejscowości Skolity-Dąbrówka -Kalisty , położonego również na obszarze
specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym obszarze
ochrony RZEKA PASŁEKA (kod obszaru PLH280006) jak przedmiotowe przedsięwzięcie według
opinii -Postanowienia RDOŚ w Olsztynie znak: RDOŚ-28-OON-6635-0003-007/09/ws z dnia 26
lutego 2009 roku przy zachowaniu 2 warunków realizacji inwestycji nie będzie znacząco
negatywnie odddziaływać na obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (kod obszaru
PLB280002) oraz specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁEKA (kod obszaru PLH280006) . Oba
przedsięwzięcia są przedsięwzięciami tego samego typu , zbliżonej wielkości ,wykonywanymi
tymi samymi metodami i położonymi na tych samych obszarach chronionych w niewielkiej od
siebie odległości.
Uznając zatem , iż przy zachowaniu warunków analogicznych jak w postępowaniu o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity- Dąbrówka -Kalisty to jest :
1. przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1
sierpnia –31 marca , przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać
na gatunki ptaków , dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu
( co zminimalizuje starty wśród płazów , gadów i drobnych ssaków), przedmiotowe przedsięwzięcie
nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska
przyrodnicze , dla ochrony których wyznaczono specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA
(kod obszaru PLH280006) ,
można było stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania inwestycji na środowisko.
W oparciu o powyższe oraz o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu , zamieszczonych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , opracowanej przez firmę Usługi Projektowe Elżbieta
Kołak , ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn oraz uwzględniając uwarunkowania określone w
art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( Dz. U. Nr 199 , poz.1227) , nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia . Stanowisko powyższe zostało
przedstawione w Postanowieniu Wójta Gminy Światki znak: OŚ- 862/ś/5/2009 z dnia 24 lipca
2009 roku
W przeprowadzonej analizie uwzględniono :
1.)rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia
projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV . Sieć ta będzie
zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra –Skolity. .
Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm wyniesie 1,8 km .
Przedsięwzięcie ma być realizowane w celu doprowadzenia sieci wodociągowej do terenów
objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej ,
usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skolity w gminie Światki zatwierdzonym Uchwałą Rady
Gminy Światki Nr IX/35/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku.Wnioskodawca przewiduje zastosowanie
rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie negatywnego
wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko , m.in. Połączenia rurociągów na uszczelki
gumowe gwarantujące szczelność przewodów oraz zastosowanie materiałów obojętnych dla
środowiska , prawidłowa gospodarka odpadami),
2.)usytuowanie przedsięwzięcia
–Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy
mieszkalnej , uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o
nastepujacych numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 ,
10

–Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to :
pobocza dróg , grunty orne ,łąki oraz nieużytki.
- teren , na którym przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia objęty jest obszarem specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym
obszarem ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,
- teren planowanej inwestycji objety jest częściowo miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skoloity
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr IX/35/2007 z 29 czerwca 2007 roku
( działka nr 389 I część działki nr 388 ) Dla pozostałego terenu inwestycji nie ma obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednakże w/w plan zakłada zaopatrzenie w
wodę z tego kierunku.
1.)rodzaj i skala możliwego oddziaływania
przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie będzie
oddziaływać transgranicznie na żaden z elementów środowiska.
W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki
planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych , orzeczono jak w
sentencji decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
( art. 127 § 1 i 2 , art. 129 § 1 i 2 Kpa). Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
,o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 , poz. 1227). Wniosek ten powinien być złożony nie
później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna ( art.72 ust. 3 cyt. ustawy)
Załączniki:
1.charakterystyka przedsięwzięcia
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3.załącznik graficzny – mapa ewidencyjna w skali 1:5000

Załącznik nr 1 do decyzji
Wójta Gminy Świątki znak : OŚ-862/ś/5/2009
z
dnia 12 sierpnia 2009 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia
Nazwa przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie
Skolity , gmina Światki .
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach
ewidencyjnych :
obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10
Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu GołogóraSkolity i będzie zaopatrywać w wodę teren planowanej zabudowy mieszkalnej , usługowej I
rekreacyjnej w obrębie Skolity objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenu zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr IX/35/2007 z 29 czerwca 2007 roku
Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCW o średnicy 10 mm wyniesie 1,8 km .
Eksploatacja sieci wodociągowej będzie związana z poborem wody w nastepujących ilościach :
cele gospodarczo bytowe :
–Q śr.dob. = 91 200 l/db
–Qmax.dob. = 136 800 l/db
–Qśr.H = 5 700 l/h
–Qmax.h =14 250 l/h
cele p.poż : przyjeto zgodnie z norma dla jednostki osadniczej mniejszej niż 2 tys. M = 10 l/s
Sieć wodociągowa zostanie ułożona w gruncie a teren po zakończeniu robót przywrócony do stanu
pierwotnego. Sieć wodociągowa przebiegać będzie przez pobocza dróg , grunty orne , łąki oraz
nieużytki .
Przewody stosowane do budowy wodociągu to nieplastyfikowany polichlorek winylu PCW .Rury
PCW są łączone za pomocą uszczelek gumowych .
Całość sieci i przyłączy zostanie zostanie zainwentaryzowana geodezyjnie a armatura i jej
lokalizacja w terenie oznaczona tabliczkami informacyjnymi na słupkach i obiektach budowlanych.

