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Nasz znak: OiGK 7625/12/09                                      Mokrsko, dnia  14.01.2010 r. 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 

Na podstawie art. 63 ust. 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.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98,             
poz. 1071 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi – znak: RDOŚ-10-WOOŚ-6617/2169-2/09/bm z dnia 30.12.2009 
r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu – znak: 
PSSE-ZNS-460-172/09 z dnia 01.12.2009 r. 
 

Wójt Gminy Mokrsko postanawia 
 
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                    
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków                    
w miejscowości Krzyworzeka, gm. Mokrsko. 
 

UZASADNIENIE 
 
 Do Wójta Gminy Mokrsko w dniu 17.11.2009 r. wpłynął wniosek Gminy 
Mokrsko, 98-345 Mokrsko, reprezentowanej przez Pana Artura Kozłowskiego, 
właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,                        
ul. Jedności Narodowej 13B o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej                
z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości 
Krzyworzeka”. 
 Inwestor przedstawił informację o planowanej inwestycji, która polega                             
na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami 
ścieków w miejscowości Krzyworzeka. 

Obszar planowanego zamierzenia inwestycyjnego objęty jest miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko a planowane 
przedsięwzięcie jest zgodne z jego ustaleniami. 
 Informacje przedstawione na temat planowanego przedsięwzięcia są 
wystarczające aby uznać, Ŝe jego realizacja gwarantuje naleŜytą ochronę środowiska 
naturalnego. Ścieki zbierane projektowaną kanalizacją w miejscowości Krzyworzeka 
w ilości Qśr.d = 135,2 m3/d zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Mokrsku, której przepustowość jest wystarczająca do przyjęcia dodatkowej ilości 
ścieków i zapewnienia redukcji zanieczyszczeń do poziomu wymaganego 
przepisami. Kanalizacja wykonana będzie w technologii zapewniającej szczelność 
połączeń, co wyeliminuje moŜliwość eksfiltracji ścieków do gruntu. 
 Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zbieranie ścieków do szczelnego 
systemu kanalizacyjnego i za jego pośrednictwem odprowadzanie do istniejącej 
gminnej oczyszczalni ścieków, co w zdecydowany sposób przyczyni się do ochrony 
środowiska przed zanieczyszczeniem, a tym samym do ochrony zdrowia ludzi. 
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 UciąŜliwości dla środowiska będą niewielkie i ograniczą się głównie do fazy 
budowy. Będą one zminimalizowane poprzez odpowiednią organizację prac, 
zastosowanie sprzętu montaŜowego w dobrym stanie technicznym, ochronę 
systemów korzeniowych drzew przed uszkodzeniem, wyposaŜenie zaplecza budowy 
w tymczasowe szczelne sanitariaty i zapewnienie wywozu ścieków sanitarnych                 
od załogi na oczyszczalnię ścieków. W przypadku konieczności odwadniania 
wykopów i odprowadzania wód do cieków wodnych zostanie zastosowany separator 
piasku. W trakcie robót będzie zachowana droŜność rowów i cieków wodnych. 
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu budowy.  
 Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach nie posiadających walorów 
przyrodniczych, kulturowych czy archeologicznych.   
  
  Dlatego teŜ, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi – znak: RDOŚ-10-WOOŚ-6617/2169-2/09/bm z dnia      
30.12.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, 
znak: PSSE-ZNS-460-172/09 z dnia 01.12.2009 r. orzeczono jak w sentencji. 

 
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zaŜalenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Pan Artur Kozłowski, F.B. BIO-SYSTEM, ul. Jedności Narodowej 13B                          
97-300 Piotrków Trybunalski 

2. Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie – zgodnie z art. 46a, ust. 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150) i art. 49 KPA (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy                        
w Mokrsku, strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej) 

 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 
    ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu 
    ul. POW 14, 98-300 Wieluń 
3. a/a 


