
Wawrzeńczyce, dnia 20 grudnia 2012 r. 

Nasz znak: R 6220.3.2012 

 

Postanowienie 

 
      Na podstawie art. 63 ust. 2 i  64 ust. 1, art. 65 ust. 2 i 3 w związku art. 78 ust. 1 pkt 2  

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.  Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), art. 123 § 1  Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 

zmianami)  

Po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 

sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 

Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych i 

pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  po zapoznaniu się z 

opiniami: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  

12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 

sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 

 

POSTANAWIAM 

Zwolnić wnioskodawcę z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

 

Uzasadnienie 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów 

tłocznych, pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 

nominalnej 100 i 500 mm. Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2 x 

10,0 km. Przepompownie ścieków planuje się jako obiekty podziemne, częściowo wyniesione 

ponad poziom terenu z placem manewrowym, ogrodzeniem, wjazdem, komorami 

rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekty wykonane będą głównie z 

elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne.  

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 

gdyż jest to teren od dawna użytkowany i przekształcony antropogenicznie więc nie zmieni 

się jego funkcja. 

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 

mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 

wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 

obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 

przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 

nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, 

poz. 1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji, dla 



których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

wymagany. 

 

Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszego postanowienia nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko 

naturalne i zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz 

wzięciu pod uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  

       

    

 
Otrzymują: 

Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 

 

 


