WGKRG/OŚ 7625-6/2009r.                                                            Lipno, dnia 23.11.2009 r. 
POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 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 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną  w sprawie  planowanego przedsięwzięcia pt „Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna”  złożonego przez Gminę Miasta Lipno
postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej miasta Lipna.
UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.11.2009r.  zarejestrowanym pod nr WGKRG 7625-6/09 Gmina Miasta Lipno wystąpiła  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na budowie  Modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej miasta Lipna.
Do wniosku została dołączona informacja o planowanym przedsięwzięciu, o której mowa   w art. 74 ust. 1 cytowanej na wstępie 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;  mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.  W dniu 06 listopada  2009r. zostało wszczęte postępowanie, o  którym zostały zawiadomione strony postępowania. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 49 kpa nastąpiło  przez obwieszczenie, które zostało podane  do publicznej wiadomości
  Z informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane  będzie na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich, osób prywatnych, Starostwa Powiatowego oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na następujących działkach: 869/10, 876, 904, 1033, 1053/2, 1053/1, 1222, 1223, 1247, 1256, 2310, 2377, 2382, 2383, 2381, 2252/1, 1934/1, 1933/2, 1809/2, 1783/1, 1775, 1400/3, 1404, 1399/2, 1399/14, 1399/15, 2239/1, 1376/34, 1375/34, 1376/13, 1399/24, 1389/1, 2377, 1255, 1208, 1262, 1261, 1278, 1842/2, 1940/2. Dla w/w terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed utratą mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pm. Lipna, Rada Miasta Lipna uchwaliła Uchwałą Nr XXXIX/340/02 z dnia 09 września 2002 r.    „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Lipna". Przedmiotowe przedsięwzięcie  jest wymienione w § 3 ust 1 pkt.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Mając powyższe na uwadze, zakres inwestycji oraz planowane pozyskanie dofinansowania z funduszy UE wystąpiono z pismem do Starosty Powiatu Lipnowskiego w Lipnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane opinie:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lipnie  pismem  znak: N.NZ-42-1-44/3864/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. wydał opinię o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Starosta Powiatu Lipnowskiego  pismem   znak: OŚ 7633-69/09 z dnia 12 listopada  2009 r. wydał opinię  o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji pod warunkiem, że :
	Powyższa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi;

Dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska;
Inwestycja uzyska wszelkie pozwolenia wymagane obowiązującymi przepisami;
Odpady powstające podczas realizowanej inwestycji będą magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywane podmiotom mającym odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie odpadami;
Ewentualne uciążliwości wynikające z realizacji inwestycji będą ograniczone do niezbędnego minimum.
Przeprowadzona przez tutejszy organ analiza wniosku Inwestora, dołączonej do niego Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  ( § 3 ust.1 pkt. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów), pozwoliła ustalić, co następuje:
- Ujemne oddziaływanie na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia podczas pracy sprzętu. W trakcie realizacji nastąpi krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzonych robót ziemnych, spalin z urządzeń oraz poziomu emitowanego hałasu związanego z pracą sprzętu budowlanego, nie przekraczających dopuszczalnych wartości. Wskazane powyżej oddziaływania nie wprowadzą w środowisku znaczących zmian. Montaż, instalacji i urządzeń technicznych i technologicznych wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów. Stosowane są wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami. 
W celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery prace budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Przewody rurowe wykonane będą z trwałego, szczelnego materiału a sposób ich połączenia wyeliminuje nieszczelności. 

Uwzględniając powyższe, postanowiłem orzec jak w sentencji

pouczenie

Zgodnie z art.35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.), do terminu załatwienia przedmiotowej sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania niezbędnych czynności w prowadzonym postępowaniu, w tym także uzyskania opinii właściwych organów.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie 
Otrzymują:

	Wnioskodawca

Strony przez obwieszczenie 
	a/a
Do wiadomości:
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            87-600 Lipno




