Lubawa, 07.01.2008r.

Pieczęć nagłówkowa o treści:
Burmistrz Miasta
Lubawa
IGK 7624-30/07

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 1 i 2, ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2004r. 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. z 2004r., Nr 257, poz. 2573, z późn.zm.),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260
Lubawa z dnia 07.11.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie”
po zasięgnięciu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie (postanowienie z 22.11.2007r.
znak ZNS/4313-R-116/07)
- Starosty Iławskiego (postanowienie z 02.01.2008r. znak OŚR.7633/120/2007),

postanawiam
stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul.
Rzepnikowskiego w Lubawie, planowanej do realizacji przez Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa na działkach: nr ewid. 15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1,
43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/4, 74/5,
74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 91, 157, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2,
184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186, 187/13, 188/69, 188/108, 188/121 – obręb 7; 67 – obręb 8

UZASADNIENIE
I. Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa wystąpiła do tut. organu z wnioskiem z 07.11.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul.
Rzepnikowskiego w Lubawie” na działkach: nr ewid. 15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1,
43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/4, 74/5,
74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 91, 157, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2,
184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186, 187/13, 188/69, 188/108, 188/121 – obręb 7; 67 – obręb 8
Zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt. 4 i art. 382 ust. 1 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,
organem właściwym do rozpoznania sprawy i do stwierdzenia obowiązku sporządzenia
raportu lub braku obowiązku sporządzenia raportu jest Burmistrz Miasta Lubawa.
Informacja o złożonym wniosku została zamieszczona w Publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Lubawa pod numerem 2007/A-13/ŚU.
II. Przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 72a („kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych”) rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
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o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004, Nr 257, poz. 2573, z późn.zm.), stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które może wymagać sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
III. Przed wydaniem postanowienia w sprawie raportu tut. organ zwrócił się do właściwych organów pismem z 21.11.2007r. i uzyskał opinie:
-

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie (postanowienie z 22.11.2007r.
znak ZNS/4313-R-116/07) w którym organ uznał sporządzenia raportu za niekonieczne.

-

Starosty Iławskiego (postanowienie z 02.01.2008r. znak OŚR.7633/120/2007), który wyraził
opinię, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu.

IV. Z analizy załączonej do wniosku dokumentacji oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu, o których mowa w § 5 wyżej cytowanego rozporządzenia, wynika, że ze względu na skalę, rodzaj i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest konieczne.
Planowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC ma mieć długość ok. 700 mb i zostanie włączona do istniejącej infrastruktury. Obecnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego
terenu odprowadzane są powierzchniowo oraz przez istniejące sięgacze kanalizacji deszczowej
bez podczyszczania. Projektowany układ sieci kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód opadowych częściowo do rowu melioracyjnego, a częściowo do istniejącego kolektora
deszczowego. Wody opadowe zbierane będą przez wpusty deszczowe z osadnikiem, a przed
wprowadzeniem do odbiorników zostaną dodatkowo podczyszczone w osadniku i separatorze. Wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wystąpi jedynie w zakresie
koniecznym do realizacji inwestycji. W związku z inwestycją planuje się usunięcie drzew.
W związku z powyższym, mając na względzie stanowiska organów opiniujących, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacja o niniejszym postanowieniu została wpisana do Publicznie dostępnego wykazu
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Lubawa, pod nr 2008/B-1/ŚU.
Dalsze etapy postępowania - po upływie terminu na wniesienie zażalenia bądź po ostatecznym
rozstrzygnięciu zażaleń, Burmistrz wystąpi do Starosty Iławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Po uzyskaniu uzgodnień Burmistrz wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Okrągła pieczęć
Urzędu Miasta
Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. pozostałe strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
3. a/a
Do wiadomości:
1. Starosta Iławski, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława
Sprawę prowadzi:
A. Karczewska, Urząd Miasta Lubawa, pok. nr 4, tel. (89) 645 53 26, igk@lubawa.pl
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Pieczęć imienna o treści:
Burmistrz Miasta
Edmund Standara
podpis nieczytelny

