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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zwiqzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 
pkt 4 oraz art . 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. , poz. 247 ze zm.), a takZe § 3 ust. 1 pkt 79 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 10.05.2021 r. Przedsiybiorstwa Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp. z 0.0. , 

ul. Zeromskiego 21 , 09-110 Sochocin, 0 wydanie decyzj i 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pn . "Rozbudowa oczyszczalni sciek6w 
w miejscowosci Kondrajec" zlokalizowanego na dziake nr ew. 279/2 obryb Kondrajec gmina 
Sochocin 

orzekam 

I. 	Stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia pn. "Rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kondrajec" 
zlokalizowanego na dzialce nr ew. 279/2 obr~b Kondrajec gmina Sochocin; 

II. Okre81ic warunki i wymagania, 0 ktorych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 008 
oraz naiozyc obowi~zek dziaian, 0 ktorych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 
008: 

1) Podczas rozbudowy stosowac sprawny technicznie sprzyt i urzqdzenia budowlane; 
2) Zaplecza budowy nie lokalizowac w poblizu rzeki i na terenach zagrozonych 

powodziq; 
3) Miejsca postoju pojazd6w i maszyn, zabezpieczyc przed przedostaniem siy substancji 

ropopochodnych do gruntu i w6d, wyposazyc w materialy sorpcyjne umozliwiajqce 
szybkie usuniycie ewentualnych wyciek6w paliw; 

4) Pojazdy transport owe tankowac poza placem budowy na stacjach paliw; maszyny oraz 
urzqdzenia budowlane tankowac na uszczelnionym pod!ozu; 

5) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc natychmiastowe 
dzia!ania w celu usuniycia awarii oraz usuniycia zanieczyszczonego gruntu; 
zanieczyszczony grunt nalezy przekazac podmiotom uprawnlonym do jego 
rekultywacji; 

6) Podczas realizacji i eksploatacji wody na potrzeby bytowe i do ce16w technologicznych 
pobierac z istniejqcej sieci wodociqgowej; 

7) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dach6w odprowadzac bezposrednio do 
gruntu w graniach terenu inwestycyjnego, natomiast wody opadowe i roztopowe 
pochodzqce z placu manewrowego, parkingu i dr6g dojazdowych oczyszczac 
w separatorze koalescencyjnym i odprowadzac do instalacji kanalizacji wewnytrznej ; 

8) Na etapie realizacji i eksploatacji korzystac z pomieszczen sanitarnych na terenie 
oczyszczalni sciek6w; 

9) Prace ziemne prowadzic bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych, 
ograniczajqc ingerencjy w warstwy wodonosne, a w przypadku stwierdzenia 
koniecznosci odwodnienia wykop6w, prace odwodnieniowe prowadzic bez 
koniecznosci trwalego obnizania poziomu w6d gruntowych, ograniczyc czas 
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odwadniania wykopu do minimum; 

10) odwodnienia z przepisami 


11) wierzchniq warstw~ obszarami, na kt6rych 
znajdu jq cieki a poza sptywu w6d 
powierzchnioVv),ch do w6d podziernnych; po zakonczeniu budow), 

niwelacji 
12) magazynowac w 

i kontenerach, a nast~pnie sukcesywnie odbioru podmiotom 
posiadaj'lcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami; 

13) Odpady w spos6b uniemozliwiajqcy dost~p os6b 

w szczelnych pojemnikach nie wchodzqcych w 

i chroniqcych przenikaniem substancji do gruntu i 


14) staty powstajqcy oczyszczania sciek6w w kontenerze 
pod wiat'l na utwardzonym podtotu; 

powstale w wyniku sita 
dezynfekcji NAoel 

przygotowania roztwor6w mycia chemicznego membran; po 
odprowadzac odr~bnym do 

16) wykorzystywac materialy gwarantuj'lce VvYtrzymal:osc 
srodowiska gruntowo~wodnego posiadaj'lce 

retencyjny w 
powierzchni wewn~trznej zagruntowanej powlokq 

18) szczelnosci i testy calej instalacji zbiomik6w; 
19) Podczas eksploatacji stanu technicznego 

i zbiornik6w oraz serwisowac instalacji wedlug zalecen 
producenta; 

20) Prowadzic i ewidencji( zuzycia wody. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 10.05 1 r. (data wplywu 10.05 1 r.) Przedsi~biorstwo 
Komunalnych Sp. z 0.0., uL 21, 110 Sochocin, wystqpito 
Miasta i Sochocin 0 VvYdanie decyzji 0 srodowiskoVvYch uwarunkowaniach dla 
przedsii(wzi~cia pn. oczyszczalni w miejscowosci Kondrajec" 

obr~b Kondrajec gmina Sochocin. wniosku 
oraz zaiqczniki okreslone 

z przedlozonq dokumentacjq uznano za 

parametry teclmiczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
inwestycji jq do w § 3 ust. 1 pkt 

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 19 r. w sprawie 
mog'lcych oddzialywac na (Dz. U. z 19 r. poz. 1 
do w § 2 ust. 1 40, 
liczby niz 400 r6wnowaznej liczby 
86 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20 Jipca 17 r. Prawo wodne". 

Z uwagi na fakt, ze stron posti(powania 0 VvYdanie o srodowiskow)'ch 
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uwarunkowaniach ust. 3 ustaVv'Y 
zgodnie z kt6rym i innych czynnosciach 
administracji publicznego w 
publicznego w danej miejscowosci lub przez udostypnienie 

w Biuletynie Informacji podmiotowej organu 
administracji publicznej, 

W zwiqzku z powyzszym obwieszczeniem z 14.05.2021 r. Burmistrz 
i Gminy Sochocin zawiadomil strony 0 postypowania administracyjnego oraz 
o wystltpieniu do Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego 

Inspektora Sanitarnego w Plonsku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzltdu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 wydanie opinii, co do 
oddzialywania na srodowisko. .2021 r. Dyrektor 

Zlewni w Ciechanowie wezwal Burmistrza Miasta i Sochocin do 

uzupelnienia przedlozonej dokumentacji dolltczenie karty informacyjnej 


podpisanej autora. Nastypnie z dnia 1 r. 

U!"''7UI'U wnioskodawcy do przedlozenia w/w uzupelnienia. W 01.06.2021 r. 


r\rf1,-::>nr\UI opiniujltcych. Po przeanalizowaniu Burmistrza Miasta i Sochocin co 
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko. 

opiniuj'}ce przedstawHy nastypuj'}ce stanowiska: 

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku w opml! sanitarnej z 
26.05 1 r. ZNS.471.107.2021 stwierdzil przeprowadzenia 
oddzialywani a na srodowisko: 

Regionalny Ochrony Srodowiska w z dnia 
07.06.2021 r. WOOS-I.4220.714.2021 me stwierdzil koniecznosci 
przeprowadzenia oddzialyvv'ania w/w . na srodowisko; 

3) Zlewni w w opinii z dnia 
1.435.1 1l1.2021.MZ 

oddzialywania w/w przedsiywziycia na srodowisko, wskazal na koniecznosc 
w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach warunk6w i wymagan, 0 kt6rych mowa 
wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy obowiqzku dzialan, 0 kt6rych mowa 
wart. ust. 1 2 lit. b warunki i wymagania zawarte 
w decyzji i na ochrony gruntowo-wodnego. 

stanowisk organ6w opiniujqcych i Gminy Sochocin 
z dnia 15.06.2021 r. zawiadomil strony 0 zakonczeniu 

postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci zapoznania siy z sprawy 
i wypowiedzenia siy co zebranych dowod6w i material6w. W wyznaczonym terminie 
wplynyly zadne i wnioski stron. 

W prow~w~~ do o~an 
stronom czynny udzial w kazdym stadium a przed decyzji 

umozliwil stronom wypowiedzenie siy co zebranych dowod6w i oraz zgloszonych 
z'ldan. W art. 81 okolicznose faktyczna moze bye uznana za udowodnion'}, 
strona sit( co do przeprowadzonych dowod6w. 

Dokonujltc w przedmiotowej Miasta i Gminy 
Sochocin zgCldru ust. 2 pkt 2 oos z na fakt, ze nie potrzeby 

oceny oddzialywania na srodowisko, uwzglydnil okolicznosci okreslone 
wart. 63 ust. I ustav..ry 
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polegac bydzie na zagospodarowaniu i adaptaeji istniejqcej 
oezyszezalni zmiany i w czyse! istniejqeych 
obiektow. Inwestycja zlokalizowana Ln_,"""",",,, o nr ew. 279/2 obryb Kondrajec gmina 
Soehocin. odprowadzajqey rowu melioracyjnego i wlot do rowu 
znajduj'l: sit; na do na 

z .. vvynika, ze przepustowosc srcdnia dobowa instulueji 
wynosi 230,00 m3/d (Qd max dla sciek6w bytowych - 250 m3/d), a maksymalna godzinowa 

m31h. Rownowazna liczba mieszkancow RLM wynOSl 2008. Maksymalny odpiyw 
godzinowy z aktualnego pozwolenia wynOSl m3/h. 
Maksymalny odpiyw godzinO\vy i sredniodobowy z bt;dzie 
z aktualnie obowi'l:zuj'l:cym z pozwolenia wodno-prawnego. 

Otoezenie terenu inwestycji stanowiq: od poludniowej droga lokalna, od 
strony p61noenej, Po drugiej stronie drogi 
lokalnej (dzialka 0 nr ew. 

obiektu 
znajdujq 

w odlegtoSci OkOfO m w kierunku wschodnim oraz 420 m w kierunku p6lnocno
wschodnim. w6d podziemnych (row 
przechodzqcy w okafo 450 m w 
poludniowym terenu zwarte polozone 
w OkOfO 100 m w kierunku zachodnim i poludniowym w/w terenu. 

\\lynosi 2,96 ha, w poludniowej i centralnej 
CZySCl znajduj'l: o powierzchni zabudowy 
6.550,0 m, 2 co inwestycji . .

z placami i utwardzonymi . 1 nowymi 
m2

, co stanowi zajycie OkOfO 1 biologicznie 
dzialki. W porownaniu z obecnie funkcjonujqcq oczyszczalniq powierzchnia 
czynna zostanie zwiykszona 0 OkOfO 7%. 

Obecnie dzialajqca jest hydrobotanicznq wykorzystujqCq 
drobnq i stanowi to tr6jstopniowy z powierzchniowym przeplywem sciekow. 

Uklad technologiezny sklada z meehanicznej, stmvu oraz stawu 
roslinnego (zasadniezego, doczyszczajqcego). Miydzy nimi siy nitryfikator sprzyzony 
z dozownikiern 

Przebudowa zostala zaprojektowana 
tj. Membrane ztozolleQ'O z dwustopniowego 
w oparciu 0 osad 

51ub 6 mm, 
piaskownik wirowy, 
sito bybnowe 2 mrn, 

- zbiornik wod nadmiarowych, 
komory biologicznego oczyszczania z podzialem na stopnie - denitryfikacja, 
nitryfikacja oraz stopnien ultrafiltracji membranowej, co wyklucza osadnik V\.'torny. 

z bydzie to 
wygloV\.y na I zlokalizowany 

a drugi odwadniania i higienizacji osad6w 0 przeplyV\.1J 
powietrza do filtru OkOfO 40 m3/h. zloza wyglowego okoto 100 I. 
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wylotu z byd,! wystawaly 0,50 m dach m nad 
pOZlOm 

Rozbudowa oczyszczalni na: 

przebudowie dotychczasowego systemu hydrobiologicznego oczyszczania sciek6w 
z staw6w na system z reaktorem biologicznym membranowym; 
przebudowie stacji mechanicznej osadu z zastosowaniem wapnowania; 
budowie skladowania (wiata na kontener osadu); 
pracach budowlano-remontowych zwi'!Zanych Z rozbudow,! i przebudow'!. 

W ramach rozbudowy powstan,! nastypuj,!ce no we obiekty: 

- budynek z technologicznymi 137 
zbiorniki <~",.'_'"U_ otwarte i zamkniyte 95 

2kontenerem osadu m 
-6m2 , 
pokryw pompowni i studni nad teren - 6 

i podjazdy - 1 
- parkingi 18 m2

, 

plac utwardzony z krat,! pod zlewniy) - 40 

Stawy z i zachowane w ich 
dalszej rekultywacji. 

Z KIP wynika, ze zastosowane emitujE!ce halas i wibracje (np. 
sito, piaskownik, prasa odwadniania osadu, pr'!dotw6rczy, pompy w 

oraz dmuchavvy) bydE! w 

Planowana inwestycja Nadwkrzanskiego Chronionego 
dla aktualnym prawnym RozporzE!dzeniem Nr 24 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzanskiego Obszaru 
Krajobrazu Urz. Woj. Maz. Nr 91 Na Nadwkrzanskiego 

Chronionego Krajobrazu obowi'!Zuje 
w 

przepis6w ustawy Zakaz, 0 kt6rym mowa ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, inwestycji 
publicznego. 

ochrony siedlisk 
siy w w kierunku poludniowo

zachodnim od planowanej inwestycji. 

pod uwagy 1 a takZe L.GWUL.I.lllU nrrl-'l1" 

w KIP stwierdza i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie 
na przedmioty 

a samym na sp6jnosc Europejskiej Sieci inwestycji 
nie przyczym Sly w istotny do zmniejszenia r6znorodnosci biologicznej terenu oraz 

wraZliwosci element6w srodowiska na 
klimatyczne W rejonie oddzialywania inwestycji wystypujE! siedliska 

teren ponadlokalny korytarzy migracji: dolina Wkry 
1. Z na fakt, inwestycja dotyczy terenu 

. . ..
nie rozprzestrzeniania 1 mlgracJI oraz me 

dojdzie do zachwiania roznorodnosci biologicznej terenu. 

str. 5 



Tereny zielone planowanej inwestycji 
zmianom. W jest uzupelnienie 

. . 
SH( usuwama 

inwestycyjnej, terenu 
terenow, na ktorych 

przed negatywnym 
wszystkim ogrodzenie 

grozic \,vypadkiem z 

Przedmiotowy teren i polnaturalnych 
stanowic chronione objytych 
i siedliskow'l:. W 
negatywnego 
przeprowadzenia 
przyrodnicze 

zlokalizowana jest na do jednolitej 
powierzchniowych (JCWP) oznaczonym kodem PLRW20001 
Wkra od ujscia do ujscia Sony, do regionu wodnego Wisty. 
Teren polozony jest w jednolitej czersci wod (JCWPd) 
oznaczonym kodem PLGW200048, do regionu Srodkowej 
Wisly. stwarzac 
zagrozen dla w tym berdzie 
odbywala dotycz'lcych 
ochrony Wisly. 
Przedmiotowa nie znajduje powodzi<j. 
wynikaj'lcym z Map Zagrozenia 

wart. ustawy z dnia 
624 ze 

decyzji uwarunkowania oraz dziaiania, ktore 
do zastosowania w . jak i przedsiywziycia, 

ochrony srodowiska gruntowo-wodnego. Realizacja inwestycji 
techniczne i pozwoli na 

dla srodowiska gruntowo-wodnego 
zastosowaniu wodno

gospodarki osadowej 

przedsierwziycia czersci 


OdsterpujqC od nalozenia na wnioskodawcy 	 przedlozenia 
o na srodowisko uwzglydnil 	 przedsiywziycia, 

fakt, iz przedsierwziercie i istniej'l:cej, 
zwi'l:zana z budowq nowych obiektow w calosci zamyka 
istniej'lcego komunalnego oraz i:e instalacja obsluguj<j.ca 

2008 RLM. . okreSlona wskaznikiem RLM wskazuje, ii: jest ona 
od instalacji wedlug obowi'lzuj'lcych przepisow jako 

wplywu na oraz blisko mniejsza od instalacji, 
w mysl przepisow kwalifikowane na srodowisko. 

W 	 przedlozonej wraz z wnioskiem 0 srodowiskowej 
. przedsierwziycia wnioskodawca informacje 

instalacji na atmosferyczne oraz zal'l:czaj<j.c 
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obliczen modelowych tych oddzialywan, potwierdzajqce brak oddzialywan 

ponadnormatywnych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin po dokonaniu analizy zgromadzonego materialu 
dowodowego, uwzglydniajqc uwarunkowania okreslone wart. 63 ust. 1 ustawy oos 
stwierdzil , ze z rozbudowq oczyszczalni sciek6w w Kondrajcu, nie jest zwiqzane wystqpienie 
znaczqcych oddzialywan na poszczeg61ne komponenty srodowiska. Planowane 
przedsiywziycie nie wplynie negatywnie na warunki higieniczno - sanitarne okolicznych 
mieszkanc6w oraz srodowiska, jako calosc. 

Biorqc pod uwagy powyzsze okolicznosci, Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin 
wydajqc niniejszq decyzjy, w kt6rej nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko, podzielil w calosci stanowiska organ6w opiniujqcych 
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzqdu 
Zlewni w Ciechnowie, nie podzielil stanowiska Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Plonsku. 

W mysl art. 80 ust. 2 ustawy oos wlasciwy organ wydaje decyzjy 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiywziycia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin zatwierdzonym Uchwalq Rady Gminy 
Sochocin Nr XVIII 0112005 z dnia 19 maja 2005 roku (Oz. U. Woj. Maz. Nr 170 poz. 5409) 
czysc dzialki 0 ill ew. 279/2 polozona jest na terenie przeznaczonym pod mechaniczno
biologicznq oczyszczalniy sciek6w dla Sochocina i wsi na wsch6d od rzeki Wkry, z punktem 
zlewnym dla sciek6w dowozonych (symbol planu 17 NO), pozostala cZysc przeznaczona jest 
pod uprawy polowe (symbol planu - R). Lokalizacja przedsit(wziycia jest zgodna 
z ustaleniami miejscowego p1anu zagospodarowania przestrzennego . 

W swietle powyzszej argumentacji orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do 
Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie, za posrednictwem Burmistrza 
Miasta i Gminy Sochocin, w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mOZe zrzec siy prawa do 
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , kt6ry wydal decyzjt(. Z dniem 
doryczenia organowi administracji pubJicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu siy prawa do 
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postt(powania, decyzja staje sit( ostateczna 
1 prawomocna. 

Decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji 
oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien os6b trzecich, a wnioskodawcy, kt6ry nie 
uzyskal praw do terenu nie przysluguje roszczenie 0 zwrot naklad6w w zwiqzku z otrzymanq 
decyzjq. 

B 

I " 

Zalqcznik: 
I. Charakterystyka planowanego przedsi t;wzitrcia 
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Zalqcznik nr 1 

do decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
znak: R.6220.2.2021 z dnia 09.07.2021r. 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSU;WZn;CIA 

1) Rodzaj i skala przedsi«rwzi«rcia 


Planowane przedsiywziycie polegae bydzie na zagospodarowaniu i adaptacji istniejqcej 

oczyszczalni poprzez zmiany technologii oczyszczania i przebudowy w czysci istniejqcych 

obiekt6w. Inwestycja zlokalizowana bydzie na dzialce 0 nr ew. 279/2 obryb Kondrajec gmina 

Sochocin. Kanal odprowadzajqcy Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego i wlot do rowu 

znajdujq siy na dzialce 0 nr ew. 311 obryb Kondrajec nalezqcej do istniejqcej na dzialce 

oczyszczalni. Dojazd do oczyszczalni drogq na dzialce nr 282 Sochocin-Kuchary Zydowskie. 


Przebudowa istmeJqcej oczyszczalni zostala zaprojektowana w technologii MBR, 

tj. Membrane Bioreactor systemu zlozonego z dwustopniowego oczyszczania 

mechanicznego i biologicznego. 


Rozbudowana oczyszczalnia bydzie skladala siy z nastypujqcych obiekt6w kubaturowych 

zblokowanych na powierzchni okolo 226 m2

: 


- Komora denitryfikacji, 

- 2 komory napowietrzania (nitryfikacji), 

- Zbiornik retencyjny, 

- Pomieszczenie oczyszczania wstypnego (pomieszczenie sita, piaskownika i pojemnikowi 


na odpady), 

- Komory membran, 
- Pompownia recyrkulacji, 
- Pomieszczenie obslugi membran, 
- Pomieszczenie sterowni, 
- Pomieszczenie stacji dmuchaw, 

Pomieszczenie odwadniania osadu, 
- Wiata na kontener osadu, 
- Punkt zlewny kontenerowy, 
- Zbiornik podziemny sciek6w dowozonych, 
- Pompownia sciek6w posrednia, 
- Sito i piaskownik na konstrukcji stalowej w obudowie, 
- Pompownia sciek6w z punktu zlewnego. 

110se osad6w odwodnionych na doby wyniesie: 1,5 m3/doby, 

Sucha masa osad6w: 270 kg/doby (uwodnienie 82%), 

Zapotrzebowanie wapna do higienizacji na kg osadu: 0,3 kg/kg = 270xO,3= 81 kgldoby, 

Dobowe zuzycie wapna: 0,16 m3/doby, 

Lqczna ilosc odwodnionego osadu z wapnem wyniesie: 1,66 m3/doby, 

Lqczna ilosc odwodnionych osad6w z wapnem wyniesie: 1 ,66x365=606 m3/rok. 


2) Zagospodarowanie terenu 


Calkowita powierzchnia dzialki nr ew. 279 wynosi 2,96 ha. Obiekty i urzqdzenia istniejqcej 

oczyszczalni sciek6w znajdujq siy w poludniowej i centralnej czysci dzialki: 
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zabudowy wynosi okofo 
22% 

Powyzsze wskazuje, ze 
powierzchni biologicznie czynnej dzialki nr ew. 279/2 

woko! oczyszczalni stanowi<t trawniki i a 
zostal nasadzony swierkowy. 

Nowe obiekty rozbudowanej oczyszczalni: 

4 

5 6 
6 127 
7 18 
8 40 

Powierzchnia zabudO\vy po rozbudowie wyniesie 
dzialki okolo 1 W porownaniu z 

zostanie 

b((d<t wyl<tczone z funkcji 
sit; obecnie dwa napowietrzania 

stanowi6 
bydq retencyjnej dla sciekow oczyszczonych odpowiednim obsadzeniu 
roslinnosci<t wodnq i ewentualnym bydq stanowic 

3) Przewidywane rodzaje emlsJI zanieczyszczen do srodowiska wynikaj~ce 

z funkcjonowania przedsi'twzi'tcia 

a) Emisja i pylow do powietrza 

Eksp loatac j a rozbudowie bydzie 

powietrza tj.: 


technologiczna substancji z proces6w .:>O.,,£,WU1U mechanicznego 
i biologicznego oraz obr6bki osad6w sciekowych, 

- emisja komunikacyjna Vv)'nikajqca z pojazdow na 
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zwiqzanego z dowozem sciekow przez pojazdy asenizacyjne. 

Dla emitowanych zanieczyszczen (zarowno punktowo jak i liniowo) przeprowadzono 
analizy rozprzestrzenia siy zanieczyszczen gazowych w powietrzu. Przeprowadzona 
analiza nie wykazala przekroczenia sty zen dopuszczalnych okrdlonych dla tych 
substancji . Do wykonania obliczen wykorzystano oprogramowanie komputerowe 
"Operat-FB dla Windows". W obliczeniach uwzglydniono maksymalne emisje 
zanieczyszczen, tlo zanieczyszczen oraz wyrazony w godzinach czas pracy instalacji lub 
:Zrodel emisji. Analizy rozprzestrzenia siy zanieczyszczen przeprowadzono na poziomie 
terenu (0 m) oraz na wysokosci 6 m. Przeprowadzona analiza rozprzestrzenia siy 
zanieczyszczen nie wykazala przekroczen styzen jednogodzinnych oraz wartosci 
dyspozycyjnej styzen sredniorocznych. 

b) Emisja sciekow 

Na etapie eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni bydq powstawaly: 

- scieki technologiczne w wyniku mycia sita bybnowego, koncowego mycia pracy osadu, 
do przygotowywania polielektrolitu, do zagyszczania osadu, do odwadniania na prasie, 
do mycia membran i przygotowywania roztworow do mycia chemicznego membran. 
Scieki bydq uzywane po wczeSniejszej dezynfekcji NaOel. Ilose powstajqcych sciekow 
technologicznych bydzie siy ksztahowae na poziomie do 8 m3/doby, w roku 2880 m3/rok . 

- scieki socjalno-bytowe w ilosci 0,435 m3/doby czyli 140 m 3lrok. Scieki bydq 
odprowadzane grawitacyjnie do studzienki pompowni i dalej poprzez kanalizacjy do 
zlewni, gdzie Sq dowozone scieki. 

- wody opadowe i roztopowe bydq zbierane z dachow i odprowadzane jako czyste wody 
bezposrednio do gruntu, wody opadowo-roztopowe pochodzqce z placu manewrowego, 
parkingu i drog dojazdowych bydq podczyszczane w separatorze koalescencyjnym 
i odprowadzane do kanalizacji. 

Sposob prowadzenia gospodarki sciekami na terenie oczyszczalni nie bydzie stanowic 
zagrozenia dla podloza gruntowo-wodnego . 

c) Emisja odpadow 

W KIP wskazano rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow oraz sposoby postypowania 
z odpadami . Zastosowane rozwiqzania w zakresie gospodarki odpadami zapewDlaJq 
w stopniu wystarczajqcym ochrony srodowiska gruntowo - wodnego. 

d) Emisja halasu 

Podczas eksploatacji oczyszczalni emitowany halas zwiqzany bydzie z pracq :i:rodel 
komunikacyjnych (ruch pojazdow po ternie inwestycji) oraz instalacyjnych (obiekty 
budowlane z zewnytrznymi zrodlami halasu oraz urzqdzenia zlokalizowane w otwartej 
przestrzeni, np . wentylatory). Przedstawiona szczegolowa analiza akustyczna wskazuje na 
niewielki wplyw rozbudowanej oczyszczalni na klimat akustyczny otoczenia. Przy 
przyjytych zalozeniach zasiyg ponadnormatywnego halasu ogranicza si do terenu 
bezposrednio przyleglego do oczyszczalni. Zabudowa chroniona akustycznie 
w dalszej odleglosci jest poza oddzialywaniem oczyszcz ni. 
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