
                                                                                                            Przystajń   16 listopada 2016 r.

RI-PŚ.6220.6.2016

                                                             INFORMACJA 

                    O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.

Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z  art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3, 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  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

                                podaję do publicznej wiadomości  informację następującej treści:

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

polegającego na wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz 

przepompowniami ścieków w miejscowości Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa Gmina 

Przystajń, woj. Śląskie.”

              

W związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz.353) oraz  § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów 

z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016, poz. 71) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się  do mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71, ust. 2, pkt 1 w.w ustawy. W związku powyższym 

uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismem nr 

WOOŚ.4240.717.2016.EJ. z dnia 03.2016 r. r.oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Ochrony 

Środowiska pismem nr ONS-NZ/523-40/2497/2016 z dnia 04.11.2016. 

Po dokonaniu analizy projektowanej inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków 

(przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Przystajń ul. Szkolna, Antonów, 

Kuźnica Nowa Gmina Przystajń, woj. Śląskie”.

Przedmiotowe przedsiewzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości  Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa. Całkowita 

długość odcinków sieci wynosi:

- kanał grawitacyjny PCV 200- 2650mb

- kanał grawitacyjny PCV 160- 690mb

- kanał tłoczny PE 63-90 – 2730 mb

- przepompownie ściekow – 2 szt.

Projektowana sieć obejmuje tereny działek zabudowanych w miejscowości Przystajń, Antonów i Kużnica 

Nowa dla polożonych tam obiektów  zapewniona zostanie możliwosć swobodnego podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej. Projektowana sieć zostanie podłączona do istniejącego kolektora głównego zlokalizowanego 

w obrębie ulicy Szkolnej w miejscowości Przystajń  Całkowita długość rurociągu kanalizacyjnego wyniesie 

ok. 6,07 km. 

Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do wyeliminowania potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń 
do gruntu, wód podziemnych i powierzczniowych.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Częstochowie, Aleja Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy Przystajń 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  go  na  stronie

internetowej www.bip.przystajn.akcessnet.net  www.gminaprzystajn.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy  Przystajń.
Wójt Gminy Przystajń

                                  Henryk  Mach


