
WÓJT GMINY
96-206 Sadkowice Sadkowice'dnia 17'04-2012 r

Rk 6220.04.2012

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 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 póz. 1227 ze zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt. 70 oraz pkt. 88 lit. d, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 póz.1397),
-art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98
póz.1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Adama i Reginy Nogańskich z dnia 08 marca 2012 r.

USTALAM
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: wykonaniu
urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych dla potrzeb wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenie gospodarstwa
sadowniczego, położonego w m. Nowe Szwejki 4, obejmującego działki o numerach
ewid. 163/2,163/3,164 w obrębie Nowe Szwejki

1. Rodzaj i miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód
podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla potrzeb wykonywania zabiegów
agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego, położonego w m. Nowe Szwejki 4, obejmującego
działki o numerach ewid. 163/2, 163/3, 164 w obrębie Nowe Szwejki.
Budowa urządzenia wodnego o parametrach Q=26,0 m3/h, przy depresji s=2,7m wykonana zostanie na
działce nr 163/3 w miejscowości Nowe Szwejki. Dokumentacja hydrogeologiczna przedmiotowej studni
została przyjęta bez zastrzeżeń przez Starostę Rawskiego zawiadomieniem z dnia 15.10.2007r., znak:
OS.Y.7520-19/07.
Planowane urządzenie wodne do poboru wód podziemnych będzie składało się z następujących elementów:
1) Odwiertu studziennego o głębokości 32,0 m i wydajności eksploatacyjnej Qe=26m3/h z zamontowaną
pompą głębinową (pompa studzienna zamontowana zostanie w otworze studziennym na takiej głębokości,
aby sito wylotowe pompy znajdowało się w przedziale głębokości ok. 20-22m od powierzchni terenu) o mocy
nie przekraczającej wydajności przedmiotowego ujęcia;
2) Obudowy studziennej składającej się z kręgów żelbetowych o 0z=1200 m, z pokrywą żelbetową typu
lekkiego (bez włazów). Wysokość planowanej obudowy wynosić będzie ok. 1,00 m, w obudowie
zainstalowana zostanie kompletna armatura wodociągowa.
Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych wykonane zostaną w postaci:
a) rurociągów wodnych tłocznych z rur PE, doprowadzających wodę do instalacji kroplujących i ułożonych na
terenie sadu (działki o numerach ewid. 163/2, 163/3, 164 w obrębie Nowe Szwejki) na głębokości od 0,6 m
ppt. Długość poszczególnych rurociągów:
rurociągi O 75mm-130mb, rurociągi O 63 mm - 750 mb, rurociągi O 50mm - 550 mb.
b) instalacji kroplujących z rur O 16 i 20mm, ułożonej na powierzchni terenu wzdłuż rzędów
drzew owocowych. Ogólna powierzchnia przewidziana do nawadniania i oprysków -13,8 ha.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
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- doprowadzenie - po zakończeniu prac budowlanych - terenu obszarów przyległych do terenów
przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.
- należy dokonać właściwego sprzętu budowlanego do wykonania prac budowlanych
- należy minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac budowlanych, poprzez
wykonywanie tych prac wyłącznie w porze dziennej

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę :

Nie ustala się wymagań.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Nie ustala się wymagań. Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia
poważnej awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko

Nie ustala się wymagań.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie ustala się warunków.

7. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie przewidzianym art. 122 ust.1 pkt. 1 i pkt. 3
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 239. póz. 2019; z
późn. zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem działań i zabiegów zapobiegających
ewentualnym szkodom i ograniczającym negatywne oddziaływanie na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 08.03.2012 r. Adam Andrzej Nogański oraz Regina Nogańska wystąpili z wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń
wodnych służących do poboru wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla
potrzeb wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego, położonego w m.
Nowe Szwejki 4, obejmującego działki o numerach ewid.163/2,163/3,164 w obrębie Nowe Szwejki
Planowana inwestycja będzie realizowana przez Adama oraz Reginę Nogańskich.
Wójt Gminy Sadkowice działając na podstawie art. 64 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. Nr 199, póz. 1227 ze zm.), zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 30.03.2012 r. znak.
WOOŚ.4240.236.2012.JK po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Wójta Gminy w
Sadkowicach w związku z zapytaniem o określenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych oraz urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych dla potrzeb wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenie
gospodarstwa sadowniczego, położonego w m. Nowe Szwejki 4, obejmującego działki o numerach ewid.
163/2, 163/3,164 w obrębie Nowe Szwejki wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Po uzyskaniu opinii Wójt Gminy Sadkowice wydał postanowienie :RK 6220.04.2012 z dnia 16.04.2012 w
którym odstąpił od od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wód
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podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla potrzeb wykonywania
zabiegów agrotechnicznych na terenie gospodarstwa sadowniczego, położonego w m. Nowe
Szwejki 4, obejmującego działki o numerach ewid.163/2,163/3,164 w obrębie Nowe Szwejki.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane (§3
ust. 1 pkt 70 - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wód podziemnych, niewymienione w§2ust. l pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3Ą oraz §3
ust. 1 pkt 88 lit. d - melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, innej niż wymieniona w lit. a-c, - rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko - Dz.U. nr 213, póz. 1397; z 201 Or
Analiza przedstawionych dokumentów, w tym informacji o planowanym przedsięwzięciu, pozwala stwierdzić
że realizacja przedsięwzięcia ze względu na swoją skalę i usytuowanie nie wpłynie znacząco na środowisko
oraz zdrowie ludzi. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie niewielkie oddziaływanie na środowisko w
zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie to będzie
odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac budowlanych.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o

których mowa w ust. 1.Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
ustawy 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 póz. 1227zezm.),

2. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska
następuje w drodze postanowienia.

3. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nrr
/ / Leszek Jankowski

Do wiadomości:
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
5. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy
6. BIP Urzędu Gminy Sadkowice

Sprawę prowadzi: Kontakt: Urząd Gminy w Sadkowicach
Remigiusz Skiba te/. 468156110 w.44 96-206 Sadkowice 129A
Inspektor ds. inwestycji faks: 468156191 w.47 e-mail: ug@gminasadkowice.pl
i Budownictwa e-mail: inwestycje@gminasadkowice.pl http://www.gminasadkowic0.pl


