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Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr
o środowiśkowychuwarunkowaniach'
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niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

PanAndrzejNeustein,działa1ącwimieniuGminyLasowiceWielkie,wnioskiemnr
jdata wpływu do RDOS w opolu)' zwrocił się do
La'3l13l2o1l z dnia OB.o2.2O1Br.
o wydanie decyzji o środowiskowych
Regionalnego oyr"ktr;ó;h';y środowiska'w opolu
na róallzację przedsięwzięcia polegającego na cyt' ''Budowie
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uwarunkowaniach ;;;y_
Lasowicó' Małe''. Do w/w wniosku o wydanie decyzji
kanalizacji sanltarn;f
o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

wraz z ich zapisem
Kańę informacyjną paedsięwzi-ęcia (KlP) w 3 egzemplarzach
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o ocenach oaaziaiywania na środowisko' zwanej dalej ustawą ooś;
przewidywany teren, na którym będzie
-obejmujące
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przestrzennego (mpzp) oraz
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
informację o jego braku
pełnomocnictwo udzielone Panu And rzejowej Neustein'
'W dniu 19'-0'.2016r. informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym
wykazie danych (www'ekopońal'pl)' Nr kańy 61l201B'
;

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z $ 3 usł 1 pkt 79 (tj. sieci kanalizacyjne
o całkowitej długosci przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, z wyłączóniem ich przet:udówy
metodą bezwykopową oraz pnyłączy do buclynkow) wlw rozporządzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć nogących znacząco oddżiaływacna
srodowisko, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Z wniosku lnwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika,
ze wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Gmina Lasowice Wielkie.
W związku z powyŻszym, organem właŚciwym do wydania decyĄi o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizaĄę przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z zapisem
arL.75 ust. 1 pkt 1 lit. l) ustawy ooś,jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
uznano wnioskodawcę oraz podmioty, ktorym pzysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej Się W obszarze, na ktÓry będzie oddziaĘwać przedsięwzięcie, tj dot.
m. Lasowice Małe iJasienie (realizaĄa i oddziaływanie inwestycji).
Wykaz stron postępowania oraz wykaz działek, przez które przebiegac będzie
planowane przedsięwzięcie, stanowi załącznik do wniosku lnwestora o wyda_nie decyzji
środowiskowejdla przedmiotowego przedsięwzięcia i wraz z całą dokumentac;ą zna1ou1e się
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu.
W związku z tym, Że liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie
z brzmieniem ań 49 Kpa oraz ań. 74 ust. 3 ustawy ooś,o wszystkich eńpacn
prowadzonego postępowania strony informowane były w formie zawiadomień wywieszanych
na okres 14 dni. Zawiadomienie nr WooS.420.1.3.2o1B.lM.2 z 13.O2.2O1Br' b wszczęciu
postępowania wywieszone zostało W nW' miejscach:
. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w opolu;
. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie;
poblizu miejsca planowanego pzedsięwzięcia, tj na terenie miejscowości
' W
Lasowice Małe i Jasienie.
Ponadto' w/w zawiadomienie opublikowane zostało w Biuletynie lnformacji Publicznej (BlP),
na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Ópolu. w óparciu
o zapisy art. 49 Kpa, wskazano w nim, ze zawiadomienie stron o kolejnych etapach
prowadzonego postępowania następowaÓ będzie w formie publicznego obwieśzczenia przez
udostępnienie kazdego następnego zawiadomienia wyłącznie W Biuletynie lnfoimacji
Publlcznej na stronie podmiotowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu.
W trakcie prowadzonego postępowania środowiskowego, na podstawie art. 64
ustawy ooś,tut. organ pismem nr WooS.420.1.3.2O1B.lM.3 z laoz.zol8r', zwrocił się do
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Kluczborku, zwanego dalej PFIS,
oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w opolu, Zwanego
dalej PGW WP, z prośbąo opinię, co do potzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a W przypadku stwierdzenia takiej potzeby co do zakresu
rapońu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
PP|S w Kluczborku, w piśmie nr NZ.4315.3.2o18.Mch z dnia 2B'O2.2o1Br. (data
wpływu: 05.03.201Br.)' stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w
przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając swoje stanowisko biakiem p-ogorszenia,
w wyn iku realizaĄi przedmiotowego przed sięwzięcia, standardow jakoŚci środowiska.
Równiez PGW WP Zarząd Zlewni w opolu, w piśmienr GL.ZZo"3.435.35.1201B.Mo
z dnia 23.02.2018r. (data wpływu: 27.02.201Br.), wyraził stanowisko o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaĘwania w/w pzedsięwzięcia na środowisko.W uzasadnieniu
stanowiska wskazano, Że cyt. ,,obecnie ścieki sanitarne z budynkow są W większości
odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, ktÓrych szczelnośc1est wąiptiwa. śtanten
powoduje pnenikanie ściekow do gruntu, a następnie przenikanb do wÓd gruntowych.
Zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje budowy obiektÓw i insńtacji, t<tore
wypłynęłyby na pogorszenie stanu jakości wód oraz na mozliwośćosiągnięcia celow
środowiskowych okreśIonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dbrz'ecza odry
Projektowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.Planowana
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inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan JCW oraz nie zagraża osiągnięciu celow
środowiskov,lych dla JCWP i JCWPd okreslonych w planie gospodarowania wodami
na obszarze donecza Odry".
Uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w ań. 63 ustawy ooś,
postanowieniem nr WOOS.420.1.3.2018.1M.5 z dnia 15.03.2018r. Regionalny Dyrektor
ochrony Srodowiska w opolu odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. ,,Budowie
kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe''.
W zawiadomieniu nr WOOS.420.1.3.2018.1M.6 z dnia 15.03.2018r. poinformowano
strony postępowania o: opinii wydanej przez PP|S w Kluczborku oraz opinii PGW WP Zarząd
Zlewni w opolu, postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,informacji o zmianie terminu załatwienia sprawy oraz o mozliwości
wypowiedzenia się co do zebranych materiałow przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (ań. 10 ustawy Kpa) iwskazano miejsce isposob składania uwag
i wnioskow. Do dnia wydania niniejszej decyzji strony biorące udział w postępowaniu nie
wniosły żadnych uwag i zastrzeŻeń.
W dniu 19.03.201Br. informację o w/w postanowieniu umieszczono w publicznie
dostępnym wykazie danych (www.ekoportal.pl). Nr karty 10912018'
Zgodnie z brzmieniem ań. 80 ust. 2 ustawy oośwłaściwyorgan wydaje decyzję
środowiskowych
o
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnościlokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestaennego, jeżeli plan ten został
uchwalony.
M iejscowy plan zagospodarowan ia przestrzen nego obej muje jedyn ie działki

1911, 1912 k.m. '1 obręb Lasowice Małe oznaczone symbolem MN
teren
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - uchwała Rady Gminy
Lasowice Wielkie Nr ll/10/98 r. z dnia 25 listopad '1998r.;
- 2615, 2614 k.m. 4 obręb Lasowice Wielkie oznaczone symbolem MN- leren
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - uchwała Rady Gminy
Lasowice Wielkie Nr XXI/86/2000 r. z dnia 2 czerwca 2000r.;
160 k.m.4 obręb Lasowice Małe oznaczona symbolem Rpl - tereny do zalesienia uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie NrXlX-75/95 r. z dnia 19 grudnia 1995 r.
Dla terenu objętego inwestycją przewiduje się budowę uzbrojenia technicznego'
między innymi, w zakresie odprowadzania ściekow bytowych. Zaźem planowana inwestycja
jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu.
Dla pozostałych działek objętych przedsięwzięciem brak jest aktualnego planu
zagospodarowania przestzennego.
Jak wynika z KlP, planowane pzedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Lasowice Małe, gmina Lasowice \Melkie.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu odprowadzenie ściekowsanitarnych z miejscowości
Lasowice Małe do istniejącego układu kanalizacyjnego We wsi Jasienie i Lasowice Wielkie,
a następnie do istniejącej gminnej oczyszczalniw Trzebiszynie. Zakres inwestycjiobejmie:
. rurociągi tłoczne ściekow_ zbiorcze PE100RC Q50+125 mm na długościokoło

-
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BB50 m,
przydomowe pompownie ściekow PE oB00 mm około 112 kpl,
przyłąCza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE a50 mm, szt. 112 na długościokoło
3920 m.
Rurociągi kanalizacyjne układane będą w pasach drogowych i na terenach poszczegolnych
gospodarstw bezwykopowo, metodą horyzontalnego przewieńu sterowanego. Jedynie
w miejscach połączeń rurociągÓw izabudowy pompowni przydomowych wykonywane będą
wykopy punktowe. Planowana kanalizacja przecinaó będzie rzekę Bogacica.
Podczas prowadzenia robot budowlanych w ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia moze wystąpiÓ lokalny, krotkotnłały wzrost emisji zanieczyszczeń do
powietza. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzic, iż będą one miały
charakter krótkotnłały i ustaną z chwilą zakończenia prac'

.
.

W ramach realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą
wystąpic uciążliwościzwiązane z emisją hałasu, powodowane pracą sprzętu budowlanego.
Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krotki czas przewidywanych piac
spowodują, ze nie będą one stanowiły nadmiernej uciązliwościdla otoczenia.
Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązała się z powstawaniem odpadow
z grupy 17: odpady z rozbiorki nawierzchni drogowych 17 01 81; gleba i ziemia, w tym
kamienie iinne 17 05 04: zmieszane odpady z budowy, remontów idemontazu 17 09 04
oraz z grupy 20. niesegregowane odpady komunalne 20 03 01. Z uwagi na układanie
rurociągow w pasach drogowych wykonane zostaną roboty rozbiÓrkowe nawierzchni
drogowych asfaltowych. Po wykonaniu robot teren zostanie przywrocony do stanu z przed
realizaĄi inwestycji. Wszystkie odpady będą selektywnie gromadzone W Wyznaczonych
miejscach, po czym zostaną wywiezione z placu budowy przezfirmy posiadające stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
W trakcie realizacji pzedsięwzięcia inwestor zobowiązany jest do zorganizowania
zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy, Wyposazonego W przenośne sanitariaty'
z ktorych nieczystościwywozone będąprzez wyspecjalizowaną firmę. oznaczato minimalńy
WpłyW na Środowisko w zakresie gospodarki ściekowej.
Wymienione wyzej oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia na środowisko,
w zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem, Są ściślezwiązane z czasem jego realizacji,
Co oznacza, Że uciąŻliwościbędą miały charakter tymczasowy i ustaną z chwilą zakonczenia
prac budowlanych. Przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania _ włączenie sieci do
eksploatacji.
Eksploatacia pzedsiewzięcia związana będzie jedynie z okresowym powstawaniem
odpadow z przeprowadzanych remontów odcinków sieci (lub jej elementów). Ponadto,
funkcjonowanie kanalizacji nie będzie wiązało się z wprowadzaniem innych substancji
i energii do środowiska.
Na etapie eksploatacji nie przewidziano działań ograniczających oddziaływanie
przedsięwzięcia na środowisko.
KanalizaĄa zostanie wykonana ze szczelnych rur chroniących środowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Jej realizacja przyczyni się do likwidacji, często
nieszczelnych, szamb. Zarowno realizaĄa pzedsięwzięcia, jak i jego eksploatacja,
nie spowodują pogorszenia jakościwod powierzchniowych oraz podziemnych.
W toku prowadzonego postępowania środowiskowego, przeanalizowano wpływ
przedsięwzięcia na mozliwośćosiągnięcia celow środowiskowych dla nw' JCW określonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dozecza Odry.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach jednolitej
częściwodpowierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017132449 Bogacica do Borkowki
(status - naturalna częśćwod, stan _ dobry' ryzyko osiągnięcia celow środowiskowych _
niezagrozone, typ odstępstwa _ brak) oraz jednolitej częściwod podziemnych (JcWPd)
o kodzie PLGW600097 (stan chemiczny - dobry, nie jest zagroŻona nieutrzymaniem
wyznaczonych celow środowiskowych dla wod podziemnych zgodnie z zapisami
ań. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej).
Ponadto' jak wynika z opinii PGW WP Zarząd Zlewni w opolu, teren inwestycji
znajduje się poza obszarem bezpośredniego zagroŻenia powodzią. Na terenie inwestycji nie
występują ujęcia wod, ani strefy ochronne ujęÓ wod (tereny ochrony bezpośredniej
i pośredniej).
Z opinii PGW WP Zarząd Zlewni w opolu wynika równiez, Że ze względu na rodzĄ
i skalę pzedsięwzięcia (brak czynnikow oddziaływania na stan wod), nie wystąpi
oddziaływanie przedsięwzięcia na wskaŹniki biologiczne, hydromońologiczne,
fizykochemiczne, ilościowe i chemiczne oraz wskaŹniki obszarÓw chronionych właściwedla
osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód.
Biorąc zatem pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz
opinię PGWWP Zarząd Zlewni w opolu, ocenia się, ze realizaĄa inwestycji nie spowoduje
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla w/w JCW określonych W Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
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Zarowno realizai1a przedsięwzięcia, jak i .jego eksploatacja nie spowodują
pogorszenia jakościwod powierzchniowych oraz podziemnych.
Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami tego rodzaju'
w związku z Czym nie będzie występować skumulowane oddziaływanie na środowisko.
Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagroŻenia wystąpieniem powaznejawarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia z dala od granic państwa oraz jego
lokalny charakter, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
tra nsg ra n icznego oddziaływania na środowisko.
lnwesĘcja będzie realizowana w granicach obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Stobrawsko-Turawskie, w stosunku do ktorego zastosowanie mĄą zakazy określone
w uchwale Nr XX/22BI2016 Sejmiku Wojewodztwa opolskiego z dnia 27 września2016r'
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. op. z 2017, poz' 414 z poźn.
zm.). Z art.24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 142 z pożn. zm.) wynika , Że zakazy te nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego,
do ktorych zalicza się przedmiotowa inwestycja, zgodnie z ar1'. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z poŹn. zm.). Biorąc
powyzsze pod uwagę stwierdzono , Że realizaĄa przedsięwzięcia nie będzie sprzeczna z wlw
przepisami prawa.
Planowana kanalizacja będzie przecinała rzekę Bogacica, ktorej wody są siedliskiem
dla chronionego gatunku' tj ślizaBarbatula barbatula. MĄąc na uwadze, że prace będą
prowadzone metodą horyzontalnego przewieńu sterowanego, nie przewiduje się, aby
realizaĄa inwestycji wiązała się z naruszeniem zakazow obowiązujących w stosunku do
gatunkÓw chronionych, na mocy przepisow wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody.
lnwestycja będzie realizowana poza granicami pozostałych form ochrony przyrody,
o ktorych mowa w ań.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
201Br. poz. 142 z poŹn. zm.), a zatem nie będzie naruszaÓ obowiązujących w stosunku do
nich zakazow.
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia nie występują.
. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;
. obszary wybrzeŻy i środowiskomorskie;
. obszary gorskie lub leśne;
. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęó wod i obszary ochronne
zbiornikow wod środlądowych;
. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
. obszary przylegające do jezior;
. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Wobec powyŹszego planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać
na w/w obszary.
Na etapie realizac]i przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazow
pyłów
związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw
i
w silnikach mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla dwutlenek
siarki, tlenki azotu). Z uwagijednak na niewielkiładunek emitowanych zanieczyszczeń (krotki
okres realizacji), realizaĄa przedsięwzięcia nie będzie miała wpĘwu na klimat (zarówno w
skali regionalnej, jak i lokalnej).
Na etapie eksploatacji sieci nie przewiduje się oddziaływania w zakresie emisji gazow
cieplarnianych. Jak wynika z KlP, planowaną do realizacji sieó przewidziano uwzględniając
przystosowanie jej do zmian klimatu. Analizie poddano takie czynniki jak:
. intensywne opady - zastosowane zostaną materiały o szczelnych połączeniach nie
pozwalających na wpłynięcie wod opadowych do sieci;
. powodzie - teren inwestycji znajduje się poza obszarem bezpośredniego zagrozenia
powodzią;

.

burze i silne wiatry - z uwagi na usytuowanie sieci (pod ziemią), brak potrzeby
rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu;
. osuwiska - teren inwestycji nie charakteryzuje się występowaniem ruchów masowych
ziemi i zjawisk rozmycia powierzchni;
. fale chłodu i śniegu - siecizlokalizowane będą ponizej strefy przemarzania;
. zamarzanie i odmazanie - sieci zlokalizowane będą ponizej strefy przemarzania.
Równocześnie, w oparciu o treśÓ ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej,
ze względu na przekroczenie poziomow dopuszczalnych pyłu PM10' pyłu PM 2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu Wraz z planem działań krotkoterminowych'', tutejszy
organ stwierdził' ze pzedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na którym występują
przekroczenia standardów jakościpowietrza dla benzo(a)pirenu. Jednak biorąc pod uwagę
charakter przedsięwzięcia (w tym krotki etap jego realizacji) stwierdzono, Że realizaĄa
przedmiotowej inwestycji nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jej lokalizacji.
Z dokumentacji wynika, ze brak jest pzedsięwzięc, znajdujących się na terenie lub
w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji, które mogą prowadzic do skumulowania
od dz aływa ń z przedmiotowy m p zed si ęwz ię ci e m.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga
i

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego

oddziaływania

na Środowisko.

Po zapoznaniu się z puedłoŻoną dokumentacją, analizu1ąc Wyzej opisane cechy
pzedsięwzięcia stwierdzono, ze nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska, w tym jakośÓ wod powierzchniowych i podziemnych' jak równiez na zdrowie
i Życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.
Mając na uwadze powyzsze oraz biorąc pod uwagę stanowiska: PP|S w Kluczborku
oraz PGW WP Zaząd Zlewniw opolu, Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w opolu w
niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na cyt. ,,Budowie kanalizacji sanitarnej wsi
Lasowice Małe''.
Stosownie do treściań' 85 ust' 2 pkt 2 wlw ustawy ooś'gdy nie została
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadnienie decyzji
zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktorych mowa w ań' 63 ust. 1 ustawy ooś.
Charakterystyka pzedsięwzięcia' na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy ooś,stanowi
załącznik nr 1 do niniejszejdecyzji.
POUCZENIE
od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w opolu,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Równocześnie zgodnie z zapisami ań'. 107 $1 pkt 7) Kpa' informuję ze strony mają
prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o ktorym mowa wyŻej,
następuje W formie oświadczenia' Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art.7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r" o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2016, poz. 1827 , t. j.), niniejsza decyĄa nie podleoa opłacie skarbowei'
Reg ionalny Dyrektor Och rony

$rodowiska w Opolu
Alicja Majewska

Załacznik.

Załącznik nr't - Charakterystyka pŻedsĘwzięcia
Otrzvmuia

.

.

Gmina Lasowice Wielkie na rece pekromocnika pana Andrzeja Neusteina,
.NEUSTEIN'' s.c. Krystyna iAndrzej Neust€in, Biuro Projektów Wodociągów i Kanalżacji
ul. Pomarańczowa 22,45417 opole (za zwrotnym potv'/ierdzeniem odbióru)
Pozostałe strony postępowania obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa
aa
Do wiadomości:
1
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork (zgodnie
z aft.74
ust. 4 ustawy ooś)
Państłvowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zarząd zlewnl w opolu, ul. odrowążów 2, 45-089
opole (zgodnie z
ań. 74 ust. 4 ustawy ooś)
'1
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3.
.
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Załączniknr

1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
nr WooŚ.42O.1 .3.2o1B.lM.7 z 09.O4.2O1Br.

CharakterysĘka przedsięwzięcia polegającego na cyt.
,,Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe''.
(zgodnie z wymogiem ań. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 200Br. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t'j').
Planowane przedsięwzięcie polegaÓ będzie na budowie kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowejdla miejscowości Lasowice Małe w gmine Lasowice Wielkie. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu odprowadzenie ŚciekÓw sanitarnych z miejscowości Lasowice Małe
do istniejącego układu kanalizacyjnego We wsi Jasienie i Lasowice Wielkie,
a następnie do istniejącejgminnej oczyszczalniw Trzebiszynie. Zakres inwestycji obejmie:
. rurociągi tłoczne ściekow_ zbiorcze PE100RC a50*125 mm na długościokoło

.
.

BB50 m,
przydomowe pompownie ściekowPE oB00 mm około 112kpl,

przyłąCza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE o50 mm, szt. 112 na długościokoło
3920 m.
Rurociągi kanalizacyjne układane będą w pasach drogowych i na terenach poszczegolnych
gospodarstw bezwykopowo, metodą horyzontalnego pzewieńu sterowanego. Jedynie
w miejscach połączeń rurociągow izabudowy pompowni przydomowych wykonywane będą
wykopy punktowe. Planowana kanalizacja przecinaÓ będzie rzekę Bogacica.
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