
 

Decyzja Burmistrza Pszczyny OŚ. 6220.00013.2013 

z dnia 5 listopada 2013 r. 
 

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. 

Dz. U. poz. 267 z 2013.), art. 71, art. 73 ust. 1, art. 85 ust. 1 i 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. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a 

także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r. ze 

zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej  z siedzibą w Pszczynie 

przy ul.Zdrojowej 4, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja sanitarna dla m. Piasek w gminie Pszczyna”, uwzględniając 

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku 

WOOŚ.4240.709.2013.KC z dnia 13.09.2013 r. oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tychach o znaku 17/NS/ZNS.523-85/881/2013 z dnia 30 września.2013 r. 

 

orzekam: 

 

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. 

„Kanalizacji sanitarnej dla m. Piasek w gminie Pszczyna”. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

 

 
 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 13.08.2013 r.  Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  z siedzibą w Pszczynie 

przy ulicy .Zdrojowej 4 zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacji sanitarnej dla m. Piasek w gminie Pszczyna”. 

Zgodnie z art. 71 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 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu 

informacji o środowisku” decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.  

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji 

wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Nr 199 poz. 1227z późniejszymi zmianami ). 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych 

przedsięwzięć mogących  

- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Zgodnie z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 

poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, 

w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 



po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 

78 tj. państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

Postanowienie wydaje się również, jeśli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, organem właściwym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest 

burmistrz. 

 

Kwalifikację planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                   

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.            

nr 213 poz. 1397 z 2010 r .ze zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie określone w §3 ust. 1            

pkt 79 (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,                            

z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w 

pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków). 

 

Dnia 09.09.2013 r. Burmistrz Pszczyny zawiadomił w drodze obwieszczenia strony o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.:„Kanalizacji sanitarna dla m.Piasek w gminie Pszczyna”. 

Dnia 09.09.2013 r., wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji, organ wystąpił 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tychach o wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 

13.09.2013 o znaku WOOŚ.4240.709.2013.KC wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Tychach opinią sanitarną z dnia 30.09.2013 r. o znaku 17/NS/ZNS/523-85/881/2013, również wyraził 

opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Dnia 14.10.2013 r. Burmistrz Pszczyny wydał postanowienie stwierdzające brak obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Dnia 14.10.2013 r. Burmistrz Pszczyny w drodze obwieszczenia poinformował strony o zakończeniu 

postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie do dnia 2 listopada 2013 r. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Analizując sprawę w toku postępowania organ ustalił, co następuje: 

 

-planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.  

 

-zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania            

w sprawie wydania niniejszej decyzji. 

Zgodnie z art. 28 Kpa, „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, 

jednakże przy ustalaniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni 

przepis prawa materialnego. 

 



W niniejszym postępowaniu znalazł zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy O udostępnianiu informacji, tj.: 

„jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 

20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Przepis art. 49 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego stanowi „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach              

innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w 

tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia publicznego ogłoszenia”. 

 

-przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu sołectwa Piasek, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/310/05 Rady 

Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu sołectwa Piasek 

-planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu sołectwa Piasek przy zachowaniu warunków ww. uchwały oraz przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów. 

-projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami sieci Natura 2000.  

-informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczone zostały 

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku              

i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Pszczynie. 

Przedłożony wniosek sporządzony został zgodnie z wymogami art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 

informacji.  

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, przeprowadzono analizę wniosku oraz 

karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia. 

 

-na podstawie analizy ww. dokumentów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie obejmuje 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 34,5 km. 

W ramach realizacji inwestycji planuje się : 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 30,3 km 

- sieć kanalizacji tłocznej o długości 4,2 km 

- budowę dziewięciu pompowni ścieków ; 

 

-oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie występowało w czasie jego realizacji jak                      

i eksploatacji  

Faza realizacji przedsięwzięcia związana będzie z: 

- emisją niezorganizowaną, źródłem której będzie praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu           

i samochodów transportowych, pojazdów pracujących na terenie realizacji przedsięwzięcia – 

będzie to oddziaływanie chwilowe, ograniczone do miejsca realizacji przedsięwzięcia; 

 

- emisją hałasu, źródłem której będzie praca maszyn i urządzeń budowlanych – będzie to 

oddziaływanie chwilowe, ograniczone do miejsca realizacji przedsięwzięcia; celem minimalizacji 

emisji hałasu, prace będą prowadzone jedynie w porze dnia; 

 

- wytwarzaniem odpadów, głównie z grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które będą gromadzone w sposób selektywny                   

i przekazywane uprawnionym jednostkom; 

 

- wytwarzaniem ścieków sanitarnych – zostanie zorganizowane zaplecze budowy aby 

zminimalizować możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

 

 



 

-faza eksploatacji przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu powstałą z pracy pomp -

przepompowni ścieków. Będzie to emisja, która nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych wartości 

na terenach podlegających ochronie akustycznej. 

 

-projektowana trasa sieci kanalizacyjnej może kolidować z roślinnością drzewiastą. Liczba i rodzaj 

drzew i krzewów zakwalifikowanych do usunięcia zostanie określony po przeprowadzeniu 

inwentaryzacji dendrologicznej. Trasy sieci prowadzone będą z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji liczby usuwanego drzewostanu.  

 

-w pobliżu drzew i krzewów, nieprzeznaczonych do usunięcia, wykopy prowadzone będą po 

odpowiednim zabezpieczeniu systemu korzeniowego oraz pni drzew. Inwestor zobowiązany jest do 

uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwalających na usunięcie drzew i krzewów. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia  znajdują się 
obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – Aleja 

dębowa drzew pomnikowych. 

 

-realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na 

środowisko oraz z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.  

 

-przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach 

wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu 

na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia oraz 

obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

 

W ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

rozpatrzono następujące materiały dowodowe: 

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„Kanalizacji sanitarnej dla m. Piasek w gminie Pszczyna”;  

-  

- kartę informacyjną przedsięwzięcia ; 

 

- wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 obejmujący teren realizacji planowanego 

przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia; 
 

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13.09.2013 r. 

o znaku WOOŚ.4240.709.2013.KC o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia; 

 

- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.09.2013 r. o znaku 

17/NS/ZNS/523-85/881/2013 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia; 

 

- postanowienie Burmistrza Pszczyny z dnia 14.10.2013 r. o znaku OŚ.6220.13.2013 stwierdzające 

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia; 

 

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane technologie można stwierdzić, że 

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz podstawowych wymogów ochrony środowiska 

przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony 



środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane 

opinie. 

Przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja 

zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

 
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                    

w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Pszczyny w terminie czternastu dni od dnia jej 

doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie 

odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego). 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej 

Spółka z o.o. 

2. Strony postępowania – w drodze obwieszczenia 

3. RDOŚ w Katowicach 

4. PPIS w Tychach 

5. a/a 


