
Świdnica  25.04.2007 r. 
 

ZROWOŚ/7624-1-D/3/2007                                                                        
 

 
DECYZJA nr 2/2007 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJ Ę 
PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

 
 

„Budowa zewnętrznej kanalizacji  sanitarnej oraz wodociągu dostawczego na terenie działki 
Nr 70/1 w Witoszowie Górnym” 

 
  
 Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z póżn. zm.) oraz art.104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego   w  dniu  31.01 2007 r. przez  
panów : Wiktora Belkę zam.  Pogorzała 8,  58-100  Świdnica; Tadeusza Gabryelskiego zam. 
we Wrocławiu przy ul. Powstańców  Śląskich  192a/9,  53-139 Wrocław; Grzegorza Derenia 
zam. w Świdnicy  przy  ul. Stęczyńskiego  9/10, 58-100 Świdnica; Beniamina  Swałka zam.  
w Jaworznie przy ul. Fredry 22/2; 35-112  Jaworzno oraz po uzyskaniu  postanowienia: 
 
 -      Dyrektora  Wydziału  Rolnictwa i Ochrony  Środowiska Starostwa Powiatowego           
         w Świdnicy postanowienie nr 11/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r.,   znak:     
         ROŚ/7633/18/07; 
 -     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy - postanowienie   
         nr 61/07 z dnia  10 kwietnia 2007 r., znak: ZNS-610-17/EK/07;  
  

 
U s t a l a m  

 

 
następujące środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa  sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz wodociągu dostawczego”: 
 

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
Budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu dostawczego na terenie 
działki nr 70/1 w Witoszowie Górnym, obręb Witoszów Górny, gmina Świdnica.  

 
2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym      

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów      
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:  
Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne. 
Dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie jej 
realizacji. W trakcie prowadzenia robot należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej bez 
przemieszania jej z gruntem mineralnym.  
Prace budowlane powodujące wzmożony hałas ,powinny być wykonywane                  
w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wyłącznie w ciągu dnia 
  



3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                   
w projekcie budowlanym: 
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
Nr 92, poz. 880  z późn. zm.) prace ziemne oraz inne prace związane                            
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone       
w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być wykonywane w sposób 
najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na 
terenie objętym projektem wymaga uzyskania zezwolenia (art. 83 ustawy z dnia 
16.04.2004 r.  o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92, poz. 880  z 2004 r.).  
Do budowy sieci wodociągowej należy użyć materiały  posiadające atesty 
Państwowego Zakładu Higieny. Do budowy kanalizacji sanitarnej należy użyć 
materiały zapewniające jej szczelność i trwałość. 

 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,                     

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnych awarii:  
Nie dotyczy. 
 

5) wymogi w zakresie ograniczenia transgenicznego oddziaływania na środowisko  
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie 
dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko: 
Nie dotyczy. 
 

6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
Nie stwierdzono. 
 

7) termin ważności decyzji – 2 lata. 
 

 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
W dniu 31.01.2007 r. na wniosek panów: Wiktora Belki zam.  Pogorzała 8,  58-100  

Świdnica; Tadeusza Gabryelskiego zam. we Wrocławiu przy ul. Powstańców  Śląskich  
192a/9,  53-139 Wrocław; Grzegorza Derenia zam. w Świdnicy  przy  ul. Stęczyńskiego  
9/10, 58-100 Świdnica; Beniamina  Swałka zam. w Jaworznie przy ul. Fredry 22/2 ; 35-112  
Jaworzno. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu dostawczego na terenie działki nr 70/1 w Witoszowie 
Górnym, obręb Witoszów Górny, gmina Świdnica.  Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) strony 
zostały zawiadomione o toczącym się postępowaniu.  

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem nr ZROWOŚ-
7624-1-U/3/2007 z dnia 01.03.2007 r. organ zasięgnął opinii Starosty Świdnickiego oraz 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy co do potrzeby sporządzenia raportu           
o oddziaływaniu na środowisko. Starosta Świdnicki pismem z dnia 07.03.2007 r. znak 
ROŚ/7633/18/07, a także Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 
20.03.2007r. znak ZNS-624-15/EK/07 stwierdzili, iż inwestycja nie wymaga sporządzenia 
przedmiotowego raportu. W związku z powyższym Wójt Gminy Świdnica postanowieniem   



nr 3/2007, znak pisma ZROWOŚ-7624-1-P/3/2007  z dnia 29.03.2007 r. stwierdził brak 
obowiązku sporządzania raportu. 

Dnia 29.03.2007 r. pismem nr ZROWOŚ-7624-1-U/3-1/2007 tut. organ wystąpił do 
Starosty Powiatu Świdnickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego        
w Świdnicy o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji. Starosta 
Powiatu Świdnickiego postanowieniem nr 11/2007 z dnia 10.04.2007 r., jak również 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 61/07                  
z dnia 10.04.2007 r. uzgodnili pozytywnie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000. Stwierdzono 
również, że planowana inwestycja ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód 
podziemnych.  
 W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

 
 
 
 
 

P O U C Z E N I E 
 

 Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszej 
decyzji. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do decyzji: 

1. Charakterystyka inwestycji 
2. Kopia mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji 
 

 
 
Otrzymują: 

1. Wiktor Belka, zam.  Pogorzała  8, 58-100 Świdnica 
2. Grzegorz Dereń, zam. ul. Stęczyńskiego  9/10,  58-100 Świdnica 
3. Beniamin  Swałek, zam. ul. Fredry 22/2,  35-112 Jaworzno 
4. Tomasz Gabryelski, zam. ul. Powstańców Śląskich 192A/9,  53-139 Wrocław  

 
 
Do wiadomości: 

1. Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 
3. tablica ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Świdnica 
4. BIP Gminy Świdnica 
5. ZROWOŚ   a/a   

 
 

Sp. Krzysztof  Krzyśków 
Tel.  074 / 852-30-67   wew.  310  



Załącznik nr 1 do decyzji 
 znak : ZROWOŚ/7624-1-D/3/2007 

 
 

 
Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zewnętrznej  sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągu dostawczego na terenie działki Nr 70/1 w Witoszowie Górnym   
obręb Witoszów Górny, Gmina  Świdnica.  

 
 
 
 

 
 

 


