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Kleczew, 16.04.2015 r. 
 
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

BURMISTRZA      GMINY  i  MIASTA    KLECZEW  
 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 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. z 
2013 r., poz. 1235 ze zm.),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez 
obwieszczenie, o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „uzbrojeniu terenów 
budowlanych w sieci wod – kan na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie – budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami i 
przepompownią ścieków” w brzmieniu: 

 
 

 
Zespół Projektowy  
mgr inż. Dariusz Rogowski 
ul. Tuwima 1, Posada,  
62-530 Kazimierz Biskupi 

 
 
 
Znak sprawy: GK.6220.00006.2015 
Numer pisma: GK.KW-00397/15 
 

POSTANOWIENIE 
 
 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 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. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w 
związku z  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), a także § 3 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Projektowego mgr inż. 
Dariusz Rogowski z siedzibą Posada, ul. Tuwima 1, 62 – 530 Kazimierz Biskupi w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„uzbrojeniu terenów budowlanych w sieci wod – kan na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie 
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z 
przyłączami i przepompownią ścieków”.  

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW 
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 

TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 
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Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 1006/3, 1008/11, 1008/12, 
1008/22, 1008/23, 1008/24, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 1008/28, 1008/29, 1008/30, 1008/31, 
1008/32, 1008/33, 1008/34, 1008/35, 1009/7, 1009/8, 1009/9, 1013/5,1013/6, 1016/13, 1649/1, 
1649/2, 1649/3, 1649/4, 1649/5, 1649/6, 1649/7, 1649/8, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 
1650/5, 1650/6, 1650/7, 1650/8, 1650/9, 1650/10, 1650/11, 1650/12, 1650/13, 1650/14, 1650/15, 
1650/16, 1650/17, 1650/18, 1650/19, 1650/20, 1650/21, 1650/22, 1650/23, 1650/24, 1650/26, 
1650/27, 1650/28, 1650/29, 1650/30, 1650/31, 1650/32, 1650/36, 1650/37, 1650/38, 1650/39, 
1650/40, 1650/41, 1650/42, 1650/43, 1650/44, 1650/45, 1650/46, 1650/47, 1650/48, 1650/49, 
1650/50, 1650/51, 1650/52, 1650/53, 1650/54, 1650/55, 1650/56, 1651/6, 1667, 1668, 1669 

 
                                                              Postanawiam 
 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „uzbrojeniu 
terenów budowlanych w sieci wod – kan na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie – budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami 
i przepompownią ścieków”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 
1006/3, 1008/11, 1008/12, 1008/22, 1008/23, 1008/24, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 1008/28, 
1008/29, 1008/30, 1008/31, 1008/32, 1008/33, 1008/34, 1008/35, 1009/7, 1009/8, 1009/9, 
1013/5,1013/6, 1016/13, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 1649/5, 1649/6, 1649/7, 1649/8, 
1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1650/6, 1650/7, 1650/8, 1650/9, 1650/10, 1650/11, 
1650/12, 1650/13, 1650/14, 1650/15, 1650/16, 1650/17, 1650/18, 1650/19, 1650/20, 1650/21, 
1650/22, 1650/23, 1650/24, 1650/26, 1650/27, 1650/28, 1650/29, 1650/30, 1650/31, 1650/32, 
1650/36, 1650/37, 1650/38, 1650/39, 1650/40, 1650/41, 1650/42, 1650/43, 1650/44, 1650/45, 
1650/46, 1650/47, 1650/48, 1650/49, 1650/50, 1650/51, 1650/52, 1650/53, 1650/54, 1650/55, 
1650/56, 1651/6, 1667, 1668, 1669 

 
       

UZASADNIENIE 
 
 

W dniu 02.03.2015 r. Zespół Projektowy mgr inż. Dariusz Rogowski z siedzibą Posada, ul. 
Tuwima 1, 62 – 530 Kazimierz Biskupi wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„uzbrojeniu terenów budowlanych w sieci wod – kan na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie 
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z 
przyłączami i przepompownią ścieków”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr 
ewid. 1006/3, 1008/11, 1008/12, 1008/22, 1008/23, 1008/24, 1008/25, 1008/26, 1008/27, 
1008/28, 1008/29, 1008/30, 1008/31, 1008/32, 1008/33, 1008/34, 1008/35, 1009/7, 1009/8, 
1009/9, 1013/5,1013/6, 1016/13, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 1649/5, 1649/6, 1649/7, 
1649/8, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1650/6, 1650/7, 1650/8, 1650/9, 1650/10, 
1650/11, 1650/12, 1650/13, 1650/14, 1650/15, 1650/16, 1650/17, 1650/18, 1650/19, 1650/20, 
1650/21, 1650/22, 1650/23, 1650/24, 1650/26, 1650/27, 1650/28, 1650/29, 1650/30, 1650/31, 
1650/32, 1650/36, 1650/37, 1650/38, 1650/39, 1650/40, 1650/41, 1650/42, 1650/43, 1650/44, 
1650/45, 1650/46, 1650/47, 1650/48, 1650/49, 1650/50, 1650/51, 1650/52, 1650/53, 1650/54, 
1650/55, 1650/56, 1651/6, 1667, 1668, 1669 

Planowane przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),  zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 
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oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że łączna długość 

kanalizacji sanitarnej wyniesie 2 490,9 m. W ramach prac budowlanych planowane jest wykonanie 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC O 200 mm i 300 mm o długości 1 153,6 m, kanalizacji 
ciśnieniowej z rur PE O 110 mm o długości 483,0 m, a także wykonanie przyłączy z rur PVC O 160 
mm o długości 854,3 m. Dodatkowo przewidziano zainstalowanie studni rewizyjnych oraz jednej 
przepompowni ścieków, wyposażonej w dwie pompy zatapialne. Ponadto przedmiotowe 
przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC – U O 90 mm i 
110 mm o długości 1 397,3 m wraz z przyłączami z rur PE O 40 mm o długości 660,7 m. Zgodnie z 
treścią k. i. p., iż nie wystąpi konieczność odwadniania wykopów. 

Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej, zostaną 
wykorzystane materiały wysokiej jakości, zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed 
ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie 
materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz 
infiltracją wody gruntowej do kanałów. Inwestor wskazał w k.i.p., iż nie wystąpi konieczność 
odwadniania wykopów. 

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje 
się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. W odniesieniu do zapisów art. 63 
ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 
negatywnie oddziaływać na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód. 

W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. 
Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstawaniem pyłów, 
w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także 
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi 
na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac 
budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu 
na jakość powietrza. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się jego znaczącego wpływu 
na zmiany klimatu. 

Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię, nie będzie 
powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia 
w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie 
krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś należy 
stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania 
innych uciążliwości. 

Odpady powstałe w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia gromadzone będą w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie będą przekazywane uprawnionym 
podmiotom do dalszego zagospodarowania. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e ustawy ooś stwierdzono, że w fazie 
eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się 
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia  i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie 
będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia 
poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych i stosowanych technologii. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów 
stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi 
na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), 
a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza 
Bieniaszewska PLH300011, oddalony o ok. 5,2 km od przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią k.i.p. 
realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew. Mając na 
względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, głównie w pasach drogowych 
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istniejących dróg oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się jego znaczącego 
negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczna, 
rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności 
gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie 
wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i 
zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Puszcza 
Bieniaszewska, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub powiązania z innymi obszarami. 
Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję 
ekosystemu. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień 
złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność 
ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie 
ono transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

 
W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew pismem 
z dnia 05.03.2014 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. 
 W toku postępowania w sprawie, zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Burmistrz 
Gminy i Miasta Kleczew obwieszczeniem z dnia 05.03.2015 r. poinformował strony postępowania, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i wszystkie zainteresowane 
strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ww. przedsięwzięcia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii z dnia 23.03.2015 r. ( data 
wpływu: 25.03.2015 r.), znak: ON.NS-4524-13/15 nie stwierdził, potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu przedłożonych przy wniosku 
informacji, ww. organ stwierdził, iż nie zachodzą przesłanki z art. 63 ust. 1 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. z 2013 
r., poz. 1235 ze zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 25.03.2015 r. 
znak: WOO-I.4240.251.2015.AM1.2  (data wpływu do urzędu 30.03.2015 r.) wyraził opinię, że dla 
przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów budowlanych w sieci wod – kan na 
Osiedlu Górniczym II w Kleczewie – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków”, nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: skalę i charakter 
inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji,  
prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów 
naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie 
na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 
zwierząt lub ich siedlisk, także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów  Natura 
2000, powyższa inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała 
transgranicznego oddziaływania. 

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, biorąc pod uwagę powyższe opinie i ustalenia odstąpił 
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od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 

 
POUCZENIE 

 
 
1. Zgodnie z art. 65 ust. 2 oraz art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, zażalenie przysługuje na postanowienie, w którym stwierdzono obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
2. Na postanowienie, w którym nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko nie przysługuje zażalenie. 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm..)) - 
tablica ogłoszeń tut. Urzędu oraz strona internetowa. 

3. miejsce inwestycji 
4. aa. 

 
 
 
Wszyscy zainteresowani w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do 
publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie 
Gminy i Miasta Kleczew, przy Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (pok. 205 w godzinach 
urzędowania). 
 
 
 
 
 
 


