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DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale spoteczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziatywania na środowisko (Dz' U. Nr 199, poz, 1227), w związku z art' 104 ustawy z dnia |4
czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. |07| zpoźn'
zm,), a także $ 3 ust. 1 pkt.|f lit. a, Rozporządzenia Rady Ministtów z dnia 9 |istopada 2004 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływaó na środowisko oraz
szczegół'owych uwarunkowań rwiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U' Nr 257, poz, 2573 z poźn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego' w imieniu i z upowuinienia którego występuje
Jednostka Realizująca Projekt, Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
ul. Szkolna 28, po zasięgnięciu opinii Referatu ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w
Piotrkowię Trybunalskim - opinia znak: Ros.7624-3fl09 z dnia |9 października 2009r, i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim _ opinia, znak PPIS-
oN-ZNS-440l2f0l09 z dnia 14 paździemika 2009r.

STWIERDZA]N{
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
renowacji (remoncie) kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w ramach Projektu
,,Modernizacja i rozbudowa oczyszeza|ni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'', przewidzianej
do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ew. 400/18; 57216; 573/20; 580;
60511;605/2 obręb 13, 488/|; 488/2; 488/3;505; 510/1; 578; 592l|;607 obręb 14,655/It; 655112;
682; 683; 685; 686; 690; 72913; 746/1; 746/2; 747i 784/8 obręb 15, |4611 obręb 16,3l33i 4013;
9613;97/3;106l|I; |70/3;270;38614 obręb |8'23/3;60;61l|; l03; I12;113; l22; |97;2|6;223/2;
240l|; 240/2 obręb 19, I/13i 53; 116/5 obręb 20,l; |6;20; 3312; 46; 47lli 48; 49;50; 68; 74i 88;
89/2;90;  |22;263;277;280;283;287;408/3 obręb f l ,2 ;  6 ;  12;  4| ;  42;  43/1;72/41 97/| ;125;
184/1 obręb 22, |; 4122; 69; 88; 166/1; 208/I; 20812; f21 obręb 23,315165; 407; 410111; 410l|3;
4|0139;411/1 obręb 24, I/3;35/6 obręb 28,2ll05; 2/|06; f /I07; 2/108; 2/109; 1416 obręb 3|, f5/1;
146/1 obręb 32,23;24;25;26i28i29;30;31;32;33; 39; 40/1 obręb 33,34/|I;550 obręb 34

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 01'l0'2009r., Jednostka Realizującą Projekt, Urzędu Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego, u|. Szkolna 28 rwrociła się do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego' w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniaclr dla przedsięwzięcia polegającego na:
,,renowacji (remoncie) kana|izacji deszczowej i ogólnospławnej w ramach Projektu ,,Modernizacja i
rozbudowa oczy szcza|ni ścieków w P iotrkowi e Trybunal skim.''

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty' w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia
spo r ządzonązgodn i e z a r t ' 3u s t . 1pk t 5u s t awyzdn i a3paźdz i e r n i k a2008 r . oudos tępn i an i u
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. zf008 r. Nr 199, poz.1227).

Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono, ze planowana inwesĘcja jest przedsięwzięciem
wymienionym w s 3 ust. 1 pkt' 72 |it. a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r' 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, f573 z poźn. zm.), d|a których mozebyÓ
wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie Z wymogami art. 64 ust. 1 oraz art. |56 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaĘvlania na środowisko, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 5
października 2009r. rwrocił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim oraz Referatu ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim, o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na środowisko



planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby _ co do zakresu raportu o
oddziaŁyvv aniu ilw przed s ięwzięc ia na środowi sko.

Refęrat ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, znak:
RoŚ'7624-32l09 z dnia 19 października 2009r' zaopiniował povtyżlszą inwestycję jako nie
wymagającą przeprowadzenia oceny oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko. Po
przeana|izowaniu informacji zawaĘch w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej i
uwzględniaj ąc łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 paździemika
2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddział1.wania na środowisko, w/w organ stwierdził, że tereny na które
oddziaĘwaÓ będzie przedsięwzięcie nie posiadają szczegó|nych walorów przyrodnicrych i
krajobrazowych, nie podlegają szczegó|nym formom ochrony. Nie ulegnie zmianie i pogorszeniu
sposób uĄrtkowania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie. Realizacja przedsięwzięcia
wpĘnie na poprawę stanu infrastruktury miasta.

Postanowieniem z dnia |4.|0.f009r., (data wpływu 20.10'2009r), znak PPIS-ON.ZNS-
440/220/09, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zaopiniował
powyżzszą inwesĘcję jako nie wymagającą przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Po przeanalizowaniu informacji zavlartych w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej
i uwzględniającłącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko w/w organ stwierdził' że planowana
inwestycja nie będzie wpłyr,vaó na pogorszenie stanu środowiska naturalnego i nie będzie negatywnie
oddziaŁywać na zdrowie ludzi'

W strefie oddziĄwania inwestycji nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na mocy
zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poźn. zm,),
w tym obszary Natura 2000, jak teŻ inne obiekty o wysokich wartościach prryrodniczych.

Uwzględniono uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziatywania na środowisko, w szczególności:
. rodzaj i skalę przedsięwzięcia _ Planowane przedsięwzięcie polegaó będzie na przeprowadzeniu

remontów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w ramach projektu wspót|rnansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. ,,Modernizacja i
rozbudowa oczyszcza|ni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''. Remont będzie polegać przede
wszystkim na całkowitej wymianie istniejącego przewodu metodą tradycyjną w wykopie, na
nowy przewód takiej samej średnicy lub średnicy większej bądź mniejszej, wynikający z
obliczeń hydraulicznych. Wymiana przyłączy kana|izacyjnych nastąpi metodą tradycyjną w
liniach rozgraniczających ulicy lub do pierwszej studzienki licząc od kanafu ulicznego'
Głównym celem przedsięwzięcia będzie uszczelnienie kanałów a także zwiększenie ich
wytrzymałości konstrukcyjnej. Uszczelnienie kanałów zapobiegało będzie infiltracji wód
gruntowych do systemu kana|izacyjnego' a Ęm samym ulegnie zmniejszeniu obciążenie
hydrau|iczne sieci, obiektów na sieci' oraz na oczyszcza|nię ścieków. Ponadto ww' ręmont
kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej zapobiegnie w gruntach suchych eksfiltracji ścieków
do gleby, zapobiegając jej zanieczyszczeniu. Podstawowymi uszkodzeniami kanałów, które
na|eżry poddaó remontowi są

pęknięcia i ubyki rur,
wrastające korzenie drzew ( w szczegolności wierzby i topoli),
nieszczelności nazłączach rur i połączeniach w studniach rewizyjnych.

o planowanie przedsięwzięcie przewidziane będzie do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na
działkach o ff ew. 400lI8;572/6;573120;'580; 605/1; 605lf obręb 13,488l|;48812;'488/3; 505;
5|0l|; 578; 592lI;607 obręb |4, 655111; 655112; 68f; 683;685; 686; 690 7f9l3;,74611;74612;
747;78418 obręb 15,  14611 obręb |6 ,3133;4013;9613;9713;  |06 l | I ;  |7013; f70;38614 obręb l8 ,
23/3; 60; 6|/I; I03; I12; ||3; |2f; 197; 2|6;22312; f40/1; 24012 obręb 19, | l|3; 53; ||615
obręb 20, |; |6;20;33lf; 46; 47l|; 48; 49; 50; 68;74; 88;8912;90; IZf; f63; f77;280 283;
287;  40813 obręb 2| ,2 ;  6 ;  |2 ;  4| ;  42;  43 l I ;7 f /4;97/I ;  1 f5;  l84 l l  obręb f2 ,  1 ;  4/22;69;  88;
| 66 l | ; 208 l I ; 20812 ;22 I  ob ręb23 , 3L5 l 65 ; 407 ;4 |0 l | | ; 4 | 0 l | 3 ; 4 I 0 l 39 ; 411 /1  ob ręb  24 , | l 3 ;
35/6 obręb 28,2/105; 2l|06;2l|07; f l|08;2/|09; |416 obręb 3|, f5/I; 14611 obręb 32, f3;24;
25;26;281 '  f9 ;30; '3| ;32;33;39;  4011 obręb 33,  3411| ;550 obręb 34.  KanĄ deszczowe i



ogólnospławne zostaną z|oka|izowane w śladzie istniejących kanałóW, W obrębie pasów
drogowych poszczególnych ulic ofazna teręnach prywatnych. Bezprzedmiotowe jest określanie
powierzchni zajmowanych przez planowane przedsięwzięcie, gdyż jest to inwestycja liniowa
podziemna. Po zakofrczeniu budowy zrealizowana inwestycja jest traktowana jako infrastruktura
komunalna niezajmująca powierzchni (sieć podziemna). Kana|izacja ogólnosptawna będzie
remontowana przede wszystkim w cęntrum miasta. Jest to teren charakteryzujący się nvartą
wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Nierzadko prace będą prowadzone w wąskich, jedno
jezdniowych uliczkach. W dzielnicy ,,Stare Miasto'' będą to równiez ulice pieszo - jezdne.
Remont kana|izacji deszczowej będzie prowadzony głównie na terenie zabudowy wielorodzinnej
w centrum i poza nim.

o brak kumulowania się oddziaływań w rejonie ww. inwestycji
. prace budowlane prowadzone będąwyłącznie w porze dziennej,
o zachowane zostaną istniejące stosunki wodne,
o układ kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej wykonany zostanie w technologii zapewniającej

pełną jego szcze|ność,
o istniejący drzewostan będący na trasie inwesĘcji i z niąkolidujący zostanię usunięĘ, za zgodą

organu co do właściwości. Drzewostan będący w zasięgu możliwości oddziatywania sprzętu
zostanie osłonięty przed urazami mechanicznymi pracujących maszyn i urządzeń w trakcie
budowy,

o gospodarka odpadami powstającymi w trakcię rea|izacji budowy będzie prowadzona w sposób
nie zagr ażający środow isku naturaln emu'

o brak zuffianiaduĘch ilości wody z$ułu charakteru inwestycji,
. wykorzystanie w trakcie realizacji budowy istniejącej infrastruktury technicznej umożliwiającej

podłączenie do istniejących sieci co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia rea|izacji
inwesĘcji i ochrony środowiska,

. rea|izacja inwesĘcji nie wymaga wykorzystania miejscowych zasobów naturalnych, gdyŻ
wykorzystywane surowce naturalne będą sprowadzane z wyspecjalizowanych zakładów'

o planowane przedsięwzięcie z|oka|izowane zostanie na terenie, który nie posiada szczególnych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraznie obejmuje i nie sąsiaduje z terenami objętymi
formami ochrony przyr ody,

. przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na stan wód powierzchniowych i wód
podziemnych,

. uzywane substancje i stosowane technologie nie przyczynią się do ryzyka wystąpienia
poważnyc\ awarii.

o planorrłb4e.przedsięwzięcie nie jest połozone na obszarach objętych ochroną prawną na
podsławięłiustary z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani teżt w zasięgu jego
oddzii*ywania nie są zlokalizowane obszary będące pod ochroną w myśl w/w ustawy, Ęm
samyrrf nie v,,ykaŻe istotnego negatywnego wptywu na obszary naturowe oraz obszary chronione
na podstawie przepisów w/w ustawy,

o przedsięwzięcie nie jest usytuowane, ani nie sąsiaduje z: obszarami wodno-błotnymi oraz
innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeżzy, obszarami
górskimi lub leśnymi, obszarami objętymi ochroną w tym strefami ochronnymi ujęó wód i
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami wymagającymi specjalnej
ochrony ze wzg|ędu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objęĘch ochroną w tym obszarami Natura f000 oraz pozostałymi formami
ochrony przyrody, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostaĘ przekroczone,
obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne' kulturowe lub archeologiczne,
obszarami przy|egającvmi do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

o nie występują zagroŻenia środowiska zewzg|ędu na gęstość zaludnienia,
o planowana inwestycja rrie pociąga za sobą zagroŻefi dla środowiska i nie będzie powodowała

transgran iczne go oddzi aływan ia na po Szcze gó l ne e lemen Ę przyr odnicze,
. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie spowoduje ono trwałych zmianw środowisku.
Przy uwzględnieniu kryteriów określonych w Załącznlku III do Dyrektywy Rady
z dniaf7 częrwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne 851337IEWG, stwierdzono' Ze planowana inwestycja
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko' 
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organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej ana|izy zgromadzonych w sprawie
materiałów, a takŻe warunków i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska oraz
warunków korzystania z jego zasobów wynikających z przepisów szczególnych, jak również stanu
prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Dla części terenu wnioskowanego przedsięwzięcia jest sporządzony plan miejscowy
zagospodarowania przestrzennego. Załozenia przedsięwzięcia są zgodne z zapisem planu.

Prerydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stosownie do art. 49 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000r' nr 98, poz. 107I zpoź. zm.),poprzez ogłoszenie w
prasie (,,Polska The Times Dziennik Łódzki,, z dn. 17.10.2009r.) powiadomił strony o wszczęciu
postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o mozliwości zapoznania się z
dokumentacją Sprawy. Uwag i wniosków nie wniesiono. Żadne zastrzezenianie wpłynęły.
Ana|iza przedł'oŻonego wniosku wykazała, że jest to przedsięwzięcie' które nie wpĘnie na
pogorszenie stanu środowiska naturalnego i nie będzie negaĘwnie oddziaĘwaó na zdrowie ludzi.
Biorąc pod uwagę obecny stan terenu, na którym będzie przeprowadzony remont kana|izacji
deszczowej i ogólnospławnej, największy wpływ na środowisko w trakcie budowy będą mieó: emisja
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach spalinowych pojazdów mechanicznych
używanych w trakcie prac budowlanych oraz hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego.
Podczas budowy wpłyrv na powietrze atmosferyczne będą miĄ zanieczyszczenia pochodzące z
eksploatacji sprzętu wykorzysĘwanego podczas budowy. W większości robót budowlanych
wykorzysĘwany będzie sprzęt stanowiący źrodło hałasu i drgań (środki transportu, sprzęt
budowlany). W trakcie budowy istnieje równiez niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód
podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebyvvających tam pojazdów
mechanicznych (samochody ciężarowe, spychacze, wa|ce, koparki), oraz materiałów niezbędnych do
bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu. Na terenie budowy mogą powstawać takŹe odpady takie
jak: beton i gruz, złom stalowy,zniszczone kable, zwir' kostka betonowa, gleba i grunt z wykopów,
oraz odpady bytowe pracowników. Jednak, po przeanalizowaniu karty informacyjnej ww.
przedsięwzięcia, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doszedł do wniosku,
Że oddziaŁywanie ogranicza się do fazy prowadzenia robót budowlanych i jest to oddziaływanie
odwracalne i krótkotrwałe.

Biorąc pod uwagę powyisze, Uznano' ze przedsięwzięcie' po wypełnieniu rozwiryatl
projektowych wniosków i za|eceń minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zawartych w
karcie informaryjnej przedsięwzięcia dla ww. inwestycji będącej zatącznikiem do danej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, spełni wymogi stawiane przez przepisy z za|<resu ochrony
środowiska. Niniejszym spełnione zostaĘ warunki niezbędne do wydania decyzji o środgyĘkowych
uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsięwzięcia. ćżł:t,\
Z powyżsrych względów postanowiono jak w sentencji 
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- od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Ko|egium odwoławczego w
Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, której
mowa w art. 72 ust. 1 pkt l-l3 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' ZtoŻenie wniosku powinno nastąpió w terminie 4 |at od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin o którym mowa' moze ulec
wydłużeniu o 2 |ata, jeże|i rea|izacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie
zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych.

ZAŁĄCzNIKI
1. Charakterystykaprzedsięwzięcia
f ' Karta informacyjna przedsięwzięcia

oTRZYMUJĄ:
l. wnioskodawca.
2. strony zawiadomione poprzez ogłoszenie w prasie zgodnie z art' 49 k.p.a.
3. ala

DOWIADOMOSCI:
1. Referat ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Piotrkowie Trybunalskim
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