
Świdnica 23.10.2006 r. 
ZIRiOŚ/ 7624-1-D/28/2006                                                                         
 

DECYZJA nr 28/2006 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJ Ę 

PRZEDSIĘWZI ĘCIA 
 „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie Zawiszów, na działkach nr 16/1, 16/3 

obręb Zawiszów Gmina Miasto Świdnica oraz na działkach nr 13/9, 16 dr, 15 w, obręb 
Zawiszów, Gmina Świdnica”  

 
 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 późn. 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 przez Pana mgr inż. Jana Jarosza, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica , oraz po 
uzyskaniu postanowienia: 

- Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy – 
postanowienie nr  34/2006 z dnia 19 lipca 2006 r.,  znak: ROŚ/7633/661/06, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 166/06 z dnia 
27 lipca 2006 r., znak: ZNS-610-57/UP/06, 

 
U s t a l a m  

 

następujące środowiskowe warunki realizacji w/w przedsięwzięcia : 
 
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej stanowiąca element odwodnienia nowego obszaru przemysłowego 
powstającego w rejonie Zawiszowa. Osiedle Zawiszów jak i grunty wsi Zawiszów położone są w północnej 
części Świdnicy w zlewni lokalnego cieku Jabłoniec. Kanalizacja położona będzie na obszarze dwóch gmin, 
ale większa część ok. 185 m położona będzie na obszarze Gminy Świdnica. Projektowany kolektor będzie 
obsługiwał głównie powstający obecnie zakład Elektrolux i jego zlewnia wyniesie ok. 32 ha.  
 

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:  

 
W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace winny być prowadzone w sposób zapewniający ograniczenie do 
minimum niekorzystnego przekształcenia terenu.  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 lub krzewom ( art. 82 ust.1 
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U.  nr 92, poz. 880 z 2004 r. ). Ewentualna wycinka 
drzew lub krzewów na terenie objętym projektem wymaga uzyskania zezwolenia ( art. 83 ustawy o ochronie 
przyrody). 

 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie   
      budowlanym: 

 
Przedsięwzięcie ma być realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach 
prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r.     
Nr 62 poz. 627 , ze zm.). 

  
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. 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
Dnia 24.04.2006 r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek P Jana Jarosza działającego w imieniu                

Gminy Miejskiej Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora  kanalizacji deszczowej w rejonie Zawiszowa na działkach 
nr.16/1 ,16/3 obręb nr 0002 Zawiszów oraz  na działkach nr13/9, 16 dr, 12 i, 15 w obręb Zawiszów  gmina 
Świdnica. 

 Zawiadomieniem z dnia 22.05.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. 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. 257 poz 
2573 z późniejszymi zmianami), kanały odkryte lub rurociągi do przesyłania wody zaliczone są do 
przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
może być wymagany   (§ 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia). 

Działając na podstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, 
poz.627 ze zm.), Wójt Gminy Świdnica zwrócił się do Starosty Powiatu Świdnickiego oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Świdnicy o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla 
planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu. Dyrektor Wydziału Rolnictwa                     
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy, pismo z dnia 5 czerwca 2006 r.,  znak: 
ROŚ/7633/497/06, uznał, iż inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem z dnia 6 czerwca 2006r., znak: ZNS-624-45/UP/06, nie 
stwierdził obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Następnie działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy,  Wójt Gminy Świdnica zwrócił się do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Starosty Świdnickiego o uzgodnienie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia . 
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy – postanowieniem             
nr 24/2006 z dnia 19 lipca 2006 r.,  znak: ROŚ/7633/661/06, uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony 
środowiska w/w przedsięwzięcie z warunkami, które zostały ujęte w niniejszej decyzji. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy – postanowieniem nr 166/06 z dnia                                  
27 lipca 2006 r., znak: ZNS-610-57/UP/06, uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.  
 Na etapie postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej 
sprawie. 
 W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że inwestycja jest zgodna                        
z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.( uchwała nr XLVII/479/2005 z dnia 29.12.2005 r.). 
 W niniejszej decyzji zostały uchwalone środowiskowe uwarunkowania, zgodnie z art. 56 ustawy                         
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), uwzględniające               
w całości warunki przedstawione przez organy uzgadniające. 
 W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych ( w tym obszarów 
Natura 2000)      i zasobów naturalnych, z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na 
obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 
92, poz.880, z późn. zm.).  
  
 Z przeprowadzonego postępowania, tj. analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego,              
w tym informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz uzyskanych opinii i uzgodnień wynika, iż realizacja 
przedsięwzięcia spełniać będzie obowiązujące standardy jakości środowiska. Uznano zatem, że spełnione zostały 
warunki niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego 
przedsięwzięcia. Orzeczono zatem jak w sentencji. 

 



P O U C Z E N I E 
 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 
ust. 4 pkt. 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 ust. 9. 

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56 a. 

3.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której 
mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia,                 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b. 

4. Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły 
się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do decyzji  
1. Charakterystyka inwestycji  
2. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym zakresem inwestycji. 
 
Otrzymują: 
1. Pan Jan Jarosz   

ul.Forteczna 8/16, 58-314 Wałbrzych 
2. Urząd Miejski w Świdnicy  

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica 
3. Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

 ul. M.Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica 
4. Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Świdnicy 

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica 
5. BIP Urzędu Gminy Świdnica 
6. ZIRiOŚ-  a/a 
 
 
Sp. Krzysztof Krzyśków 
Tel. 074/ 852-30-67 wew. 310 

 
 
 



Świdnica, 23.10.2006 r. 
 

Załącznik nr 1 do decyzji 
 znak : ZIRiOŚ/7624-1-D/28/2006 

 
 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej element 
odwodnienia nowego obszaru przemysłowego powstającego w rejonie Zawiszowa, w ramach 
zadania realizowanego przez Urząd Miejski w Świdnicy. Kanalizacja położona będzie na 
obszarze dwóch gmin, ale większa część ok. 185 m położona będzie na obszarze Gminy 
Świdnica. Projektowany kolektor będzie obsługiwał głównie powstający obecnie zakład 
Elektrolux i jego zlewnia wyniesie ok. 32 ha. Projekt przewiduje wykonanie ujęcia 
istniejącego rowu melioracyjnego o długości łącznej 290 m w rurociąg z rur betonowych lub 
PEHD  o średnicy Ø 800 mm łączonych szczelnie. Uzbrojenie przewiduje wykonanie 6-8 
studni rewizyjnych typowych z kręgów betonowych B-40 łączonych na uszczelki gumowe z 
dnem monolitycznym. Elementy studni prefabrykowane wykonane będą z betonu klasy nie 
mniejszej niż B-40, wodoszczelnego W-8 o nasiąkliwości poniżej 4%. 
Kanalizacja pozwoli na podłączenie bezkolizyjne odwodnienie obszaru części działek 
znajdujących się w WSSE oraz ok. 200m odcinka „drogi północnej”. Przewidywana ilość 
wód deszczowych wyniesie maksymalnie 1,50 m3/s dla opadu nawalnego. Skład wód 
opadowych będzie typowy dla ścieków opadowych poddanych podczyszczeniu na 
urządzeniach do separacji ropopochodnych i zawiesin mineralnych.  

Projekt nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska zarówno w fazie budowy jak                        
i eksploatacji.  

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

 


