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PPK.6220.12.7.2016                                                                                    Opatówek, dn. 09.03.2017 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 2016 r. poz. 23 ), 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 2016 r. poz. 353 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 2016 r. poz. 71 ), 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 m. Tłokinia Wielka , Tłokinia Ko ścielna, 
Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa gm. Opatówek " zlokalizowanej na działkach ewid. nr 367, 560, 
223/26, 338/1, 219, 226 ( obręb Tłokinia Kościelna ), 46, 47/4 ( obręb Borów ). 

 
UZASADNIENIE 

 
Dnia 29.12.2016 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 m. Tłokinia 
Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa gm. Opatówek " zlokalizowanej na działkach 
ewid. nr 367, 560, 223/26, 338/1, 219, 226 ( obręb Tłokinia Kościelna ), 46, 47/4 ( obręb Borów ). 
Dla omawianego terenu Gmina Opatówek nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 
 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 2016 r. poz. 71 ), 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 2016 r. poz. 353 ze zm.) pismami PPK.6220.12.1.2016 oraz 
PPK.6220.12.2.2016 z dnia 29.12.2016 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-72.3.1.2017 z dnia 
16.01.2017 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  w opinii znak : WOO-IV.4240.1.2017.WP.1 z 
dnia 05.01.2017 roku wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała, Tłokinia Kościelna, Borów. 
W ramach realizacji planowanej inwestycji wykonane zostaną: 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC - Ø 200 mm, dł. około 650 m, 
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD - Ø 63 - 90  mm, dł. 500 m, 
- przyłącza kanalizacyjne - 10 szt., z PVC Ø 160 mm, o długości około 60 m, 
- przepompownie ścieków - 2 szt. 
Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana głównie w pasach drogowych. Projektowana kanalizacja 
sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Łączna długość planowanego przedsięwzięcia wyniesie 
około 1210 m. Rurociągi zostaną posadowione na głębokości minimalnej od 1,7 m p.p.t. - 3,2 m p.p.t. 
Materiały, z których będą zbudowane rurociągi charakteryzują się odpornością na czynniki chemiczne, 
fizyczne i biologiczne, na ścieranie, obciążenie statyczne i dynamiczne. Przepompownie zostaną 
zagłębione w ziemi. 
Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji sanitarnej będzie istniejąca sieć kanalizacji 
sanitarnej, a następnie oczyszczalnia ścieków w Opatówku. Rurociągi kanalizacji sanitarnej będą 
szczelne. Woda wykorzystana do próby szczelności odprowadzona zostanie istniejącymi rurociągami 
kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. W przypadku zajścia konieczności odwodnienia wykopów 
będzie się ono wiązało z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych, na okres prowadzenia 
prac ziemnych i układania kanalizacji.  
W celu wyeliminowania zagrożeń dla środowiska gruntowo - wodnego na etapie realizacji inwestycji 
Inwestor przewiduje użytkowanie maszyn sprawnych technicznie oraz magazynowanie materiałów 
budowlanych w sposób nie stwarzający ryzyka zanieczyszczenia środowiska. W k.i.p. wskazano, że w 
czasie realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzone będą w przewoźnych kabinach sanitarnych. 
Inwestor wskazał, że na etapie realizacji inwestycji powstające odpady będą magazynowane w 
kontenerach i pojemnikach, a następnie odbierane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. 
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz 
planowany sposób postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne w rejonie zainwestowania..    
 W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, uwzględniając lokalizację 
i charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na 
obszary wodno - błotne i  inne obszary ochronne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy 
ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary leśne, a także wody 
podziemne i powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych ( JCWPd 
) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600081, której stan ilościowy 
oceniono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego 
stanu ilościowego została wyznaczona jako niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie realizowane 
będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych: o kodzie PLRW600017184829 - 
Swędrnia od Żabianki do ujścia, o statusie: naturalna, ocenie stanu : zły i ocenie ryzyka określonej 
jako zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych.  
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz 
planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo - wodne nie przewiduje się jego negatywnego 
oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wod Podziemnych. W 
związku z powyższym należy uznać, że  realizacja inwestycji  nie będzie miała negatywnego wpływu 
na osiągniecie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry. Ponadto inwestycja pozwoli na  
poprawę stanu środowiskowego na przedmiotowym terenie ze względu na likwidację nieszczelnych 
zbiorników bezodpływowych na przyległych posesjach i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 
ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z 
innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.  
 Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 
1 pkt 1 lit. e należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem 
wystąpienia poważnych awarii. Zastosowania wysokiej jakości materiałów gwarantujących szczelność 



zapewni dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.. Ponadto przedsięwzięcie, ze 
względu na swój charakter nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i 
likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz 
zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.    
     Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie 
realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia 
prac budowlanych). Będzie ona zawiązana z powstaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót 
ziemnych. Ponadto, źródłem emisji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i 
urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter 
miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. 
Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz stosowaną technologię ( szczelne kanały układane w 
wykopie, zagłębione w ziemi przepompownie ) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza 
w rejonie zainwestowania. 
 Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej 
inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może 
wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi 
po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji ( 
uzbrojenia podziemne ) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała emisja hałasu do 
środowiska. 
 Uwzględniając kryteria, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e  ustawy ooś 
należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną. Powołując się na 
art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony 
pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie " Dolina rzeki 
Swędrni w okolicach Kalisza ", który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej położonym 
obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, 
oddalony o ok. 0,5 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w 
istniejących pasach drogowych oraz na gruntach przyległych. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się 
z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajduje się zabudowa mieszkaniowa, 
zagrodowa, grunty rolne i zadrzewienia. 

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, głównie w 
istniejących pasach drogowych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się 
znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na 
różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w 
szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja 
przedsięwzięcia nie wpłynie także 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 obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi 
obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utraty i 
fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.                                       

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 
oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości 
ograniczenia, oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, ze 
realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 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 
2016 r., poz. 353 ) - 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. 
 
 



Otrzymują :  
1. Gmina Opatówek , Plac Wolności 14 , 62-860 Opatówek   
2. Strony postępowania  zgodnie z art. 49 kpa. 
3. a/a 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


