WGKRG/OŚ 6220.3.2011                                                            Lipno, dnia 14.12.2011r. 
.
DECYZJA


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. art. 84 i art. 85 ust. 1oraz art. 63 ust 1  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.34  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.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  złożonego przez Prezesa Zarządu Marcina Kawczyńskiego  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.zo.o.w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną  w sprawie  planowanego przedsięwzięcia 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pt. „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego etap II – zmiana zasilania w ciepło obiektów podłączonych do kotłowni przy ul. Ekologicznej w Lipnie” 
UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.09.2011r.  zarejestrowanym pod nr WGKRG/OŚ 6220.3/2011 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie Marcin Kawczyński wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji i rozbudowie miejskiego systemu grzewczego etap II – zmiana zasilania w ciepło obiektów podłączonych do kotłowni przy ul. Ekologicznej w Lipnie”.
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   04 października 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, o  którym zostały zawiadomione strony postępowania.

Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
Planowana inwestycja stanowi drugi etap modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu grzewczego ( pierwszy etap zrealizowany w 2010 r obejmował budowę sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Polnej do osiedla Reymonta w Lipnie).
W ramach drugiego etapu planuje się wybudowanie odcinka sieci ciepłowniczej od 	os. Reymonta do kotłowni przy ul. Ekologicznej, zasilającej w ciepło Szpital Miejski w Lipnie wraz z położonymi w tym rejonie osiedlami mieszkaniowymi.
Z informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane  będzie na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie, osób prywatnych oraz Starostwa Powiatowego na następujących działkach: 2981, 445/5, 445/4, 382/5, 428, 380/18, 381/12, 1399/37, 441/47, 433/5, 400/1, 382/13, 372/14, 373/11, 372/16, 373/6, 364/9, 364/10, 364/12.
W/w przedsięwzięcie jest inwestycją liniową z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych wyżej działek wystąpi tylko w okresie jego realizacji.
Dla w/w terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed utratą mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lipna, Rada Miasta Lipna uchwaliła Uchwałą Nr XXXIX/340/02 z dnia 09 września 2002 r. „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Lipna". 
W ramach planowanych prac przewiduje się budowę podziemnej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii rur preizolowanych (w systemie bezkanałowym) o długości ok. 1390 m, średnicy  wew./zew. 219,1/350mm. - czynnik grzewczy - woda o parametrach 135/75°C do celów grzewczych i dla potrzeb ciepłej wody użytkowej; - wyposażone w instalację alarmową;
Nowopowstały odcinek sieci ciepłowniczej pozwoli zwiększyć obecną moc miejskiego systemu ciepłowniczego do ok. 19,4 MW. Trasa ciepłociągu przebiegać będzie na terenach:
-  obejmujących zabudowę mieszkaniową (os. Reymonta),   
- nad rz. Mień które zgodnie z klasyfikacją gruntów obejmujących pastwiska stałe, łąki stałe, grunty orne, grunty orne zabudowane, drogi oraz zurbanizowane tereny niezabudowane
 - obejmujących bezpośrednie sąsiedztwo kotłowni przy ul. Ekologicznej-sklasyfikowane zostały jako inne tereny zabudowane.
Budowa sieci cieplnej planowana jest w drogach gminnych, ciągach pieszych oraz terenach zielonych metodą wykopu otwartego natomiast w drodze krajowej za pomocą przecisku sterowanego. 
Dla w/w inwestycji Inwestor będzie ubiegać się o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych.
- powiązania  z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 
W trakcie budowy oraz eksploatacji nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięciami na sąsiadujących nieruchomościach.
Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia  będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.   Zasięg oddziaływania na środowisko związany z realizacją przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją. 
- wykorzystywanie zasobów naturalnych: 
Ze względu na charakter inwestycji w fazie realizacji przewiduje się wykorzystywanie zasobów naturalnych w postaci piasku, kruszyw, tłucznia pozyskiwanych wyłącznie na podstawie koncesji. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W fazie realizacji ilość wykorzystanej wody i energii uzależniona będzie od przebiegu prac  budowlano – montażowych i jest trudna do oszacowania. Zużycie wody i energii po modernizacji ulegnie niewielkiej zmianie. 
- emisja i występowania innych uciążliwości:  
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. 
Włączenie rozpatrywanego odcinka sieci ciepłowniczej do istniejącego systemu ciepłowniczego miasta nastąpi w pomieszczeniu magazynu paliw dawnej kotłowni olejowej na os. Reymonta w Lipnie. Na odcinku od wspomnianej kotłowni aż do rz. Mień trasa ciepłociągu przebiegać będzie w terenie o zabudowie mieszkaniowej, gdzie dominuje nawierzchnia utwardzona (place, chodniki). Ta część trasy obfitować będzie w liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne na tym odcinku poza ul. Mickiewicza wykonywane będą metodą wykopu otwartego. Przejście przez drogę krajową – ul. Mickiewicza wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni. Pozostała część ciepłociągu aż do kotłowni przy ul. Ekologicznej, przebiegać będzie głównie w obszarze niezabudowanym gdzie teren jest nieutwardzony, porośnięty trawami. Podobnie jak w pierwszej części trasy, prace ziemne na tym odcinku wykonywane będą metodą wykopu otwartego.
Sieć cieplna zostanie wykonana w technologii rur preizolowanych. Rurociągi o średnicy 219,1/315 mm z instalacją alarmową prowadzone będą na głębokości ok. 1,0m - 1,5m pod powierzchnią terenu. Całość ciepłociągu wykonana zostanie w technice samokompensacyjnej, rury  stalowe łączone będą za pomocą spawania elektrycznego zaś rury osłonowe z HDPE za pomocą złącz termokurczliwych. Wykopy wykonywane będą na odkład bez wywozu materiału. Prace montażowe wymagać będą zajęcia pasa terenu wzdłuż trasy ciepłociągu o szerokości od 3 do 15m głównie ze względu na składowanie materiału i przestrzeń manewrową dla sprzętu mechanicznego.

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. 
Podczas realizacji inwestycji nie będzie konieczności ingerowania w  stan wody na gruncie, a
występujące na tym etapie   uciążliwości  związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza i emisją hałasu, będące rezultatem pracy sprzętu mechanicznego, będą miały charakter czasowy.
W trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia mogą być wytwarzane odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Gospodarka tymi odpadami będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku). W postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji pojazdów i urządzeń należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 96, poz. 1986). W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek) prace z odpadami musi prowadzić firma posiadająca odpowiednie decyzje z zakresu ustawy o odpadach. 
Budowa obiektu będzie wymagać prac ziemnych i budowlanych. W trakcie tych prac należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu. Zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlano – montażowego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie środowiska.

- ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej   technologii: 
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535).
Planowane przedsięwzięcie pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego etap II – zmiana zasilania w ciepło obiektów podłączonych do kotłowni przy ul. Ekologicznej w Lipnie” nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów i kryterium ochrony, obszar oddziaływania na środowisko. 

Kryterium wykorzystania terenu
Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru zasiedlanego, turystyczno-wypoczynkowego, rolniczego i dla celów gospodarki leśnej nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.
	Kryteria jakościowe

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.
	Kryteria ochrony

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000 („Dolina Dolnej Wisły”, „Błota Rakutowskie”, „Żwirownia Skoki” czy „Włocławska Dolina Wisły”) . Planowane przedsięwzięcie nie występuje na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich i leśnych, w strefie ochronnej ujęć wód.
Niezmiernie istotnym elementem mającym wpływ na ochronę środowiska wynikającym z realizacji  rozpatrywanej inwestycji jest wyeliminowanie istniejącej kotłowni parowej przy ul Ekologicznej. Dotychczas obsługiwane przez tę kotłownię obiekty zostaną zasilone w ciepło z istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego której sprawność jest znacząco wyższa, która stanowi podstawowe źródło ciepła dla miasta Lipna i która w przyszłości będzie modernizowana pod kątem wykorzystania paliw odnawialnych, zgodnie z zatwierdzonym „Projektem założeń do planu  zaopatrzenia Miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026”.
	Podkreślić również należy że ograniczony do wąskiego pasa terenu w obszarze pastwisk i łąk nad rzeką Mień zasięg inwestycji, spowoduje miejscowe krótkotrwałe i w pełni  odwracalne zniszczenie szaty roślinnej. Funkcjonowanie sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii bezkanałowej nie powoduje żadnych negatywnych oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe pod względem ich jakości.
Dobór technologii podyktowany został dążeniem do zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii Przy zastosowaniu przepisów bhp i przepisów branżowych realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych oraz nie będzie wymagało użycia dużej ilości surowców, wody, materiałów, paliw i energii.
Mając powyższe na uwadze, zakres inwestycji oraz planowane pozyskanie dofinansowania z funduszy UE wystąpiono z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  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-42-1-42/2625/2011 z dnia 11 października 2011r. wydał opinię o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.820.2011.HR z dnia 21 października 2011r. wydał opinię o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji pod warunkiem. 
W wydanej opinii podkreślił, że w związku z bliskim sąsiedztwem rzeki Mień, a w konsekwencji możliwości wystąpienia chronionych gatunków ptaków i płazów, zaleca się wykonanie planowanych prac po ich okresie lęgowym ( rozrodczym), który przypada w terminie od 15 marca do 15 sierpnia. 
W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków podczas prowadzenia prac, Inwestora obowiązują zakazy określone w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
Na podstawie art. 63 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 ) w związku z § 3 ust 1 pkt.34  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie 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. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, Dz. U. z 2005 r Nr 92 poz 769, ,Dz.U. z 2007 r. Nr 158 poz 1105 )  i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 04.11.201 r.  organ prowadzący postępowanie wydał   postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W prowadzonym przez organ postępowaniu nie wpłynęły żadne wnioski od stron postępowania, tym samym uznano, że nikt oraz żadna ze stron nie wnosi uwag i zastrzeżeń. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie w tym z uzgodnieniami innych organów stwierdzono, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska.
8.   Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Po rozpatrzeniu przedmiotowych okoliczności organ postanowił orzec jak wyżej.

                                                           Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lipna , w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Załączniki:
	Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Karta informacyjna przedsięwzięcia
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Załącznik nr 1
WGKRG/OŚ 6220.3.2011                                                            Lipno, dnia 14.12.2011r. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 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.)

Planowana inwestycja stanowi drugi etap modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu grzewczego ( pierwszy etap zrealizowany w 2010r obejmował budowę sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Polnej do osiedla Reymonta w Lipnie).
W ramach drugiego etapu planuje się wybudowanie odcinka sieci ciepłowniczej od os. Reymonta do kotłowni przy ul. Ekologicznej, zasilającej w ciepło Szpital Miejski w Lipnie wraz z położonymi w tym rejonie osiedlami mieszkaniowymi.
Inwestycja przebiegać będzie na terenach stanowiących własność: Gminy Miasta Lipna, Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie, Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Mickiewicza), Starostwa Powiatowego w Lipnie, oraz osób prywatnych, obejmując swym zasięgiem działki o numerach: 1399/37; 2981; 445/4; 445/5; 441/47; 433/5; 428; 400/1; 382/5; 382/13; 381/12; 380/18; 372/16; 372/14; 373/11; 373/6; 364/10; 364/12; 364/13; 364/9. W ramach planowanych prac przewiduje się budowę podziemnej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii rur preizolowanych (w systemie bezkanałowym) o długości ok. 1390 m, średnicy  wew./zew. 219,1/350mm. Nowopowstały odcinek sieci ciepłowniczej pozwoli zwiększyć obecną moc miejskiego systemu ciepłowniczego do ok. 19,4 MW. Trasa ciepłociągu przebiegać będzie na terenach:
-  obejmujących zabudowę mieszkaniową (os. Reymonta),   
- nad rz. Mień które zgodnie z klasyfikacją gruntów obejmujących pastwiska stałe, łąki stałe, grunty orne, grunty orne zabudowane, drogi oraz zurbanizowane tereny niezabudowane
 - obejmujących bezpośrednie sąsiedztwo kotłowni przy ul. Ekologicznej sklasyfikowane zostały jako inne tereny zabudowane.
Dla w/w inwestycji Inwestor będzie ubiegać się o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych.
Parametry projektowanej sieci ciepłowniczej:
- czynnik grzewczy - woda o parametrach 135/75°C do celów grzewczych i dla potrzeb ciepłej wody użytkowej;
- wyposażone w instalację alarmową;
- całkowita szacunkowa długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wynosi ok. 1390m;
- średnica sieci ciepłowniczej 219,1/350mm.
- moc systemu ciepłowniczego miasta Lipna po rozbudowie wyniesie ok. 19,4 MW.
Budowa sieci cieplnej planowana jest w drogach gminnych, ciągach pieszych oraz terenach zielonych metodą wykopu otwartego natomiast w drodze krajowej za pomocą przecisku sterowanego. 
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych wyżej działek wystąpi tylko w okresie jego realizacji. Zniszczenie szaty roślinnej ograniczy się jedynie do wąskiego pasa terenu w obszarze pastwisk i łąk nad rzeką Mień oraz drzew owocowych na terenie działek osób prywatnych ponadto będzie miało krótkotrwały i w pełni  odwracalny charakter. W ramach rozważanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew (poza wspomnianymi drzewami owocowymi). Po zakończeniu prac inżynieryjnych powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru zasiedlanego, turystyczno-wypoczynkowego, rolniczego i dla celów gospodarki leśnej nie jest narażony na negatywny wpływ rozpatrywanej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.
Włączenie rozpatrywanego odcinka sieci ciepłowniczej do istniejącego systemu ciepłowniczego miasta nastąpi w pomieszczeniu magazynu paliw dawnej kotłowni olejowej na os. Reymonta w Lipnie. Na odcinku od wspomnianej kotłowni aż do rz. Mień trasa ciepłociągu przebiegać będzie w terenie o zabudowie mieszkaniowej, gdzie dominuje nawierzchnia utwardzona (place, chodniki). Ta część trasy obfitować będzie w liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne na tym odcinku poza ul. Mickiewicza wykonywane będą metodą wykopu otwartego. Przejście przez drogę krajową – ul. Mickiewicza wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni. Pozostała część ciepłociągu aż do kotłowni przy ul. Ekologicznej, przebiegać będzie głównie w obszarze niezabudowanym gdzie teren jest nieutwardzony, porośnięty trawami. Podobnie jak w pierwszej części trasy, prace ziemne na tym odcinku wykonywane będą metodą wykopu otwartego.
Sieć cieplna zostanie wykonana w technologii rur preizolowanych. Rurociągi o średnicy 219,1/315 mm z instalacją alarmową prowadzone będą na głębokości ok. 1,0m - 1,5m pod powierzchnią terenu. Całość ciepłociągu wykonana zostanie w technice samokompensacyjnej, rury  stalowe łączone będą za pomocą spawania elektrycznego zaś rury osłonowe z HDPE za pomocą złącz termokurczliwych. Wykopy wykonywane będą na odkład bez wywozu materiału. Prace montażowe wymagać będą zajęcia pasa terenu wzdłuż trasy ciepłociągu o szerokości od 3 do 15m głównie ze względu na składowanie materiału i przestrzeń manewrową dla sprzętu mechanicznego.




