
Koźminek,  26 stycznia 2017 r. 

 

OŚR.6220.6.2016 

 

 

POSTANOWIENIE  

 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 63 ust. 2 i 

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. z 2016 r poz. 353 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo znak WOO-IV.4240.1626.2016.JM.4 z 

dnia 19.01.2017 r. (data wpływu 23.01.2017 r.) oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kaliszu pismo znak ON.NS.72.3.68.2016 z dnia 09.11.2016 r (data wpływu 10.11.2016 r.)  w 

sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koźminek w 
miejscowości Krzyżówki, Młynisko, Dębsko.”  
 
 
Wnioskodawca: Gmina Koźminek 

 

postanawiam 

 

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko polegającego na: „Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Koźminek w miejscowości Krzyżówki, Młynisko, Dębsko.”  

 
na wniosek inwestora: Gmina Koźminek 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

      Wnioskiem z dnia 3.10.2016 (data wpływu 20.10.2016 r.) Gmina Koźminek, 62-840 

Koźminek, powiat kaliski wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Koźminek w miejscowości Krzyżówki, Młynisko, Dębsko” . 

 

     Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko może być wymagany. 

      Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa w dniu 25.10.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne 

dotyczące w/w przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomiono strony o wszczęciu 

postępowania. 

Organ wystąpił pismem z dnia 25.10.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o 

wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 



na środowisko oraz ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko.   

      W opinii sanitarnej ON.NS.72.3.68.2016 z dnia 09.11.2016 r. (data wpływu 10.11.2016 r.) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraził opinię, że dla w/w 

przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 64 ust. 

1 pkt. 2 i ust. 3 z art. 78 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami).  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu WOO-

IV.4240.1626.2016.JM.4 z dnia 19.01.2017 r. (data wpływu 23.01.2017 r.) wyraził opinię, że 

dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Po przeanalizowaniu dokumentów złożonych przez wnioskodawcę oraz w oparciu o 

stanowiska dwóch niezależnych od siebie instytucji opiniodawczych, z uwagi na rodzaj, skalę 
i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej 

realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność 
oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z 

eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie 

przedsięwzięcia obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszarów Natura 2000 stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

  Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Starosta Powiatu Kaliskiego 

2. Gmina Koźminek (Inwestor) 

3. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 

4. a/a   
 
 
 
    
Do wiadomości: 

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska , ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu  62-800, ul. Kościuszki 6 


