
O B W I E S Z C Z E N I E  
WÓJTA GMINY OPATÓWEK 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 74 ust 3 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. z 
2013 r.  poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Opatówek 
 

zawiadamia strony postępowania 
o wydanym w dniu 15 stycznia 2015 r. postanowieniu znak PPK.6220.8.8.2014 

którego treść podaję poniżej: 
 

W Ó J T  G M I N Y  O P A T Ó W E K  
 

62 - 860 Opatówek Plac Wolności 14 
 

PPK.6220.8.8.2014                                                    Opatówek, dn. 15.01.2015 r. 
 

P O S T A N O W I E N I E  
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 
64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ), oraz § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ), po rozpatrzeniu wniosku 
Wójta Gminy Opatówek z/s  Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek oraz po zasięgnięciu 
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  

 
p o s t a n a w i a m  

 
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na " budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe - etap 
II, gmina Opatówek położonego w m. Szałe na działkach o nr ewid. 399/1, 402/3, 402/5, 
406/20, 409/13, 410/24, 410/28, 410/29, 410/30, 410/31, 410/32, 410/33, 410/34, 410/35, 
410/36, 410/37, 412, 403/9, 403/14, 403/21, 403/19, 403/29, 421/5, 421/3, 423/4,430/4 411/9, 
413/20, 413/19, 413/49, 458, 465/6, 465/7, 492/36, 490, 465/9, 466/8, 467/6, 494/5, 496/5, 
496/10, 459, 495/6, 497/6, 506/3, 468/10, 468/11, 468/12, 468/5, 469/15, 498/19, 499/6, 
469/12, 470/12, 471/9, 470/13, 469/13, 469/14, 500/40, 500/33, 500/31, 502/22, 502/10, 
501/12, 503/3, 471/10, 472/14, 507/18, 508/3, 477/11, 477/12, 487/15, 487/16, 582, 583/20, 
583/21, 587/8, 588/29, 592/11, 592/20, 592/31, 593/15, 593/28, 593/31, 593/35, 593/42, 
593/41, 600, 596/11, 599/28, 599/29, 604/4, 599/20, 599/32, 599/35, 599/37, 504, 505  
( gmina Opatówek ). 



UZASADNIENIE 
 

Dnia 21.10.2014 r. na wniosek Wójta Gminy Opatówek z/s. Plac Wolności 14, 62 - 860 
Opatówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " budowie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe - etap II, gmina Opatówek położonego w m. 
Szałe na działkach o nr ewid. 399/1, 402/3, 402/5, 406/20, 409/13, 410/24, 410/28, 410/29, 
410/30, 410/31, 410/32, 410/33, 410/34, 410/35, 410/36, 410/37, 412, 403/9, 403/14, 403/21, 
403/19, 403/29, 421/5, 421/3, 423/4,430/4 411/9, 413/20, 413/19, 413/49, 458, 465/6, 465/7, 
492/36, 490, 465/9, 466/8, 467/6, 494/5, 496/5, 496/10, 459, 495/6, 497/6, 506/3, 468/10, 
468/11, 468/12, 468/5, 469/15, 498/19, 499/6, 469/12, 470/12, 471/9, 470/13, 469/13, 469/14, 
500/40, 500/33, 500/31, 502/22, 502/10, 501/12, 503/3, 471/10, 472/14, 507/18, 508/3, 
477/11, 477/12, 487/15, 487/16, 582, 583/20, 583/21, 587/8, 588/29, 592/11, 592/20, 592/31, 
593/15, 593/28, 593/31, 593/35, 593/42, 593/41, 600, 596/11, 599/28, 599/29, 604/4, 599/20, 
599/32, 599/35, 599/37, 504, 505 ( gmina Opatówek ). 
 Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ), zaliczona została jako przedsięwzięcie 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.  
W związku z powyższym zgodnie z art. 64 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 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 
pismami PPK.6220.8.1.2014 oraz PPK.6220.8.2.2014 z dnia 21.10.2014 r. zwrócono się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej nr ON.NS-
72.3.41.2014 z dnia 04.11.2014 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest 
wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-
IV.4240.1028.2014.AM1.1 z dnia 06.11.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty 
informacyjnej przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniach 20.11.2014 r. uzupełnienia 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  w postanowieniu znak : WOO-
IV.4240.1028.2014.AM1.2 z dnia 04.12.2014 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 399/1, 
402/3, 402/5, 406/20, 409/13, 410/24, 410/28, 410/29, 410/30, 410/31, 410/32, 410/33, 
410/34, 410/35, 410/36, 410/37, 412, 403/9, 403/14, 403/21, 403/19, 403/29, 421/5, 421/3, 
423/4,430/4 411/9, 413/20, 413/19, 413/49, 458, 465/6, 465/7, 492/36, 490, 465/9, 466/8, 
467/6, 494/5, 496/5, 496/10, 459, 495/6, 497/6, 506/3, 468/10, 468/11, 468/12, 468/5, 469/15, 
498/19, 499/6, 469/12, 470/12, 471/9, 470/13, 469/13, 469/14, 500/40, 500/33, 500/31, 
502/22, 502/10, 501/12, 503/3, 471/10, 472/14, 507/18, 508/3, 477/11, 477/12, 487/15, 
487/16, 582, 583/20, 583/21, 587/8, 588/29, 592/11, 592/20, 592/31, 593/15, 593/28, 593/31, 
593/35, 593/42, 593/41, 600, 596/11, 599/28, 599/29, 604/4, 599/20, 599/32, 599/35, 599/37, 
504, 505 obręb Szałe, gmina Opatówek. 
Łączna długość kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 12.900 m. W ramach prac budowlanych 
planowane jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami z rur PVC Ø 200 - 
250 mm o długości  ok. 12.400 m oraz kanalizacji ciśnieniowej z rur PEHD Ø 900 mm o 



długości ok. 500 m, a także zainstalowanie dwóch przepompowni i wykonanie studzienek. 
Rurociągi posadowione zostaną na głębokości 1,7 - 3,7 m p.p.t. Kanalizacja sanitarna 
zlokalizowana zostanie w ciągach komunikacyjnych oraz gruntach prywatnych wzdłuż pasów 
drogowych. Ścieki kierowane będą do oczyszczalni ścieków w Kaliszu. Ponadto w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest przykrycie rowu melioracyjnego poprzez 
budowę kanalizacji deszczowej z rur PP Ø 600 mm o długości ok. 500 m. 
Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej, zostaną
wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed 
ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano 
zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją
ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. Przewiduje się konieczność 
odwadniania wykopów za pomocą igłofiltrów, bądź poprzez odwodnienie powierzchniowe. 
Woda pochodząca z odwodnień odprowadzana będzie do istniejących rowów.      
 Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie 
przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne. Odwodnienie 
wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres 
prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 
2 lit. a, c i d  ustawy ooś, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 
oddziaływać na obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i 
obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
 W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do 
powietrza. Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z 
powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji 
do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących 
na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy 
oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych po zakończeniu prac budowlanych stwierdza 
się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość 
powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie 
powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie 
przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak 
oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d 
ustawy ooś należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem 
emisji i występowania innych uciążliwości. 
 Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji, ścieki bytowe odprowadzane będą do
przenośnych sanitariatów. Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą
gromadzone selektywnie w odpowiednich pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, a 
następnie przekazane zostaną uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub 
unieszkodliwienia.            
 Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e ustawy ooś stwierdzono, że w fazie 
eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja 
nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ryzykiem 
wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych 
materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina rzeki Prosny, który 
nie ma obecnie obowiązujących zakazów, a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest 
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o około 4 km



od przedmiotowego przedsięwzięcia. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie kolidować z istniejącą
zielenią. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w terenie zabudowanym oraz brak 
konieczności wycinki drzew lub krzewów, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności 
na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności tego 
obszaru lub powiązania z innymi obszarami.  

Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 
oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność 
ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie 
będzie ono transgenicznie oddziaływać na środowisko.  
 

Biorąc pod uwagę opinię organów uzgadniających, informacje przedstawione w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia jak również kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami 
zgodnie z art. 63 ust.1 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 środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) - w szczególności 
rodzajem i charakterem przedsięwzięcia, jego skalą, emisją i występowaniem innych 
uciążliwości, jak również wielkością zajmowanego terenu, prawdopodobieństwem, czasem 
trwania, częstotliwością i odwracalnością oddziaływania należało odstąpić od konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i 
postanowiono jak w sentencji. 
 

P o u c z e n i e   
 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 

 

Otrzymują :
1. Wójt Gminy Opatówek 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Opatówek, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatówek  i na tablicy ogłoszeniowej sołectwa Szałe. 
3. a/a 
 


