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D E C Y Z J A 
 

Na podstawie art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1        

pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno z upowaŜnienia, 

którego działa Pan inŜ. Stefan Panfil zam. przy ul. Spacerowej 14/28, 26-300 Opoczno o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC w ulicy św. Mateusza w 

Opocznie. 

 

u m a r z a m 

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia              

polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC w ulicy św. Mateusza w 

Opocznie, gmina Opoczno, na działkach nr 360 i 151/2. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2008r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

przy ul. Krótkiej 1, 26-300 Opoczno z upowaŜnienia, którego działa Pan inŜ. Stefan Panfil 

zam. przy ul. Spacerowej 14/28, 26-300 Opoczno wystąpiło o określenie środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej Ø 200 mm PVC w ulicy św. Mateusza w Opocznie. 

W ramach tego zadania przewidziano wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC  Ø 200 

mm kielichowych, kanalizacyjnych łączonych na wcisk uszczelkami gumowymi EPDM. 

Projektowany odcinek stanowić będzie przedłuŜenie sieci juŜ istniejących. Szacunkowo 

określono ilość ścieków 3,0 m3 /dobę odprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Projektowane 

przedsięwzięcie w uporządkowany sposób umoŜliwi odprowadzanie ścieków socjalno-

bytowych z posesji zlokalizowanych przy w/w ulicy. 

Zgodnie z przepisami art. 46 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, realizacja 

planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w 

art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 powyŜszej ustawy oraz innego niŜ określone w tych punktach, które nie 



jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, 

jeŜeli moŜe ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po 

uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Z przepisu tego wynika, iŜ przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie 

rozporządzenia 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 ze zm.). 

Przedstawione we wniosku parametry przedsięwzięcia nie uprawniają do zaliczenia 

powyŜszego przedsięwzięcia do jakiejkolwiek kategorii przedsięwzięć wymienionych w 

powyŜszym rozporządzeniu. 

RównieŜ, jak to ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie 

naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. 

Na podstawie powyŜszego naleŜało orzec, iŜ w przypadku planowanego zadania polegającego 

na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

P o u c z e n i e 

Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Piotrkowie Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 

decyzji. 

 

 

Otrzymują: 
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej Sp. z o. o. 
 ul. Krótka 1,  
26-300 Opoczno  
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