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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 378 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) Prawo ochrony środowiska oraz art. 106 § 5 kpa
w związku z § 3 ust.l pkt. 72a 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.
2573 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Walce nr PP-OŚ.7624-4/08
z dnia 26.09.2008r. o uzgodnienie przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z informacją
o planowanym przedsięwzięciu w zakresie oddziaływania na środowisko;

uzgadniam pozytywnie realizację przedsięwzięcia

pn.: „Budowa kanalizacyjnej sanitarnej we wsi Grocholub" i określam następujące
warunki:

1. Podejmowane przedsięwzięcie realizować w wariancie najkorzystniejszym
dla środowiska.

2. w zakresie warunków wykorzystania terenu:

wykopy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana
oddzielnie i wykorzystywana w miejscu prowadzenia robót;
odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji należy gromadzić w sposób
zapewniający ich prawidłową segregację, a następnie postępować z nimi zgodnie
z zasadami obowiązującej ustawy o odpadach;
nadmiar mas ziemnych, stanowiących odpad, przekazać uprawnionym podmiotom;
zapobiegać powstawaniu hałd w miejscach gromadzenia mas ziemnych, zapewnić
bieżące ich zagospodarowanie i wywóz do miejsc przeznaczenia;
po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszystkich zalegających
zanieczyszczeń i odpadów;

3. w projekcie budowlanym uwzględnić następujące wymagania dot. ochrony środowiska:

kanały sanitarne i studzienki zaprojektować w sposób zapewniający szczelność
konstrukcji z zastosowaniem wyrobów budowlanych posiadających aprobatę techniczną
właściwej jednostki stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;
określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas robót
budowlanych.

4. Roboty prowadzić w sposób zapewniający utrzymanie przepływów biologicznych wód
w przypadku kolizji inwestycji z urządzeniami melioracji szczegółowej. W przypadku
naruszenia przebiegu rowów, bezzwłocznie przywrócić stan poprzedni.



UZASADNIENIE

Wójt Gminy Walce zwrócił się do Starosty Krapkowickiego z wnioskiem
nr PP-OS.7624-4/08 z dnia 26.09.2008r.o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia na podstawie dokumentów przesłanych pismem z dnia 28 lipca 2008
o numerze PP-OŚ.7624-4/08.

Organ wydając niniejsze uzgodnienie wykorzystał dokumentację przekazaną przez
Wójta w sprawie nr ROŚ.7633 - 31/08 prowadzonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia
w zakresie wydania opinii tj.:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia;
- informację sporządzoną przez inwestora w myśl art. 49 ust.3 POŚ.

W zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi podczas realizacji
przedsięwzięcia określono warunki w celu zapewnienia zorganizowanego i prawidłowego
sposobu gospodarowania nimi zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach.
Celem wyeliminowania możliwości niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
zobowiązano wnioskodawcę do wyznaczenia i zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów
w trakcie realizacji inwestycji oraz do przedstawienia sposobów postępowania z
poszczególnymi rodzajami odpadów, w tym masami ziemnymi zgodnie
z ustawą o odpadach.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej został ujęty warunek wynikający z ustawy
Prawo wodne, realizacja i przestrzeganie tego warunku, pozwoli zachować równowagę
biologiczną.
Nie przewiduje się podczas realizacji i eksploatacji kanalizacji sanitarnej występowania
emisji substancji i energii, która miałaby istotny wpływ na środowisko i ludzi.

Biorąc pod uwagę lokalizację i specyfikę planowanego przedsięwzięcia orzeczono
jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania, za moim
pośrednictwem.
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