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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Kartę informacyjną sporządza się w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 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. 2013 nr 0 poz. 1235) oraz na 

potrzeby wydania postanowienia zgodnie z art. 63 w/w ustawy. Kwalifikacja formalna 

przedsięwzięcia wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397,            

z późn. zm.) 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania karty informacyjnej jest przedstawienie danych umożliwiających 

organowi wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 72 w/w 

ustawy lub postanowienia o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego 

zakresie art. 63 w/w ustawy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Wójt Gminy Gnojno – zgodnie z art.75 

ust. 1 pkt. 4. 

Postanowienie, o którym mowa w art. 63, wydaje się po zasięgnięciu opinii: 

� regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

� państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Organ zasięgający opinii przedkłada: 

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2. kartę informacyjną przedsięwzięcia, to dokument zawierający podstawowe 

informacje o planowanej inwestycji i jej wpływie na środowisko 

3. wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Informację sporządza się według stanu prawnego na dzień 10.03.2014 r. 

 



3. INWESTOR, OPRACOWUJĄCY WNIOSEK 
 

ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Gnojno, 

28-114 Gnojno 145    

      NIP: 655-187-24-72 

      REGON: 291010062        

OPRACOWUJĄCY WNIOSEK:  Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne 

      Global Technics  Jacek A. Roszczyc 

      17-100 Bielsk Podlaski 

      Ul. Jagiellońska 9b/1 

      mgr inż. Jacek Roszczyc 

      upr. PDL/0054/POOS/09 

 

4. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIĘCIA 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa, przebudowa i remont Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Gnojnie, powiat buski, zlokalizowanej na działce geod. o numerze 760/1,                                 

w miejscowości Gnojno. 

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót mających na celu zwiększenie 

funkcjonalności obiektów technicznych oczyszczalni i efektywności zagospodarowania osadów 

ściekowych, wymiana urządzeń uszkodzonych lub skorodowanych, dzięki czemu nastąpi 

poprawienie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych poprzez rów melioracyjny do rzeki 

Wschodniej oraz polepszenie stanu środowiska.  

Celem planowanych działań jest także polepszenie jakości świadczonych usług w zakresie 

odbioru ścieków (zwiększenie zdolności oczyszczania) poprzez unowocześnienie punktu 

zlewnego ścieków dowożonych. 



4.1. Stan Istniejący 

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Gnojnie, stanowiąca własność gminy Gnojno to 

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze zblokowanymi obiektami krytymi. Ścieki bytowo-

gospodarcze dopływają do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z miejscowości Gnojno, z kolei                    

z domostw nie podłączonych do kanalizacji dowożone są wozami asenizacyjnymi do punktu 

zlewnego oczyszczalni.   

1) Ilość ścieków dowożonych do punktu zlewnego wynosi: Qśrdob = 40m3/kwartał. 

2) Ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną wynosi ok.: Qśrdob = 41m3/d. 

3) Ilość ścieków dopływających i dowożonych wynosi ok.: Qśrdob = 42~43m3/d. 

4) Projektowe wielkości zrzutów ścieków dla omawianej oczyszczalni wynoszą: 

- Qdśr. = 75 m3/d = 3,13 m3/h = 0,87 dm3/s , 

- Qdmax  = 96,01 m3/d = 4 m3/h = 1,11 dm3/s , 

- Qhmax = 7,91 m3/h = 2,2 dm3/s , 

- Qśr z godz. dziennych = 5,0 m3/h = 1,38 dm3/s, 

- Qmin = 2,1 m3/h = 0,58 dm3/s 

- Qroczne = 27375 m3/rok 

• Wartość RLM dla danej oczyszczalni obliczona została przy uwzględnieniu qi = 190 l/os. 

I wynosi: RLM = 395.   

4.1.1. Mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków 

Ścieki surowe dopływają kolektorem do kraty i piaskownika. Ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi trafiają do punktu zlewnego zlokalizowanego w obrębie działki oczyszczalni, 

skąd również trafiają na kratę i piaskownik. Do odbioru ścieków służy studzienka o wymiarach ф 

1,4m i głębokości 1,5 m. Studzienkę zamyka się pokrywami z blachy stalowej, w których są 

złącza do węża DN 110 mm (nasady ppoż.), które umożliwiają podłączenie przewodu wozu 

asenizacyjnego. 

Krata posiada prześwit 10 mm. Skratki usuwane są do taczek i składowane w 2 

pojemnikach typu SM 50, a po wysuszeniu w sposób naturalny „na powietrzu” wywożone na 



gminne składowisko odpadów w Raczycach. 

Piaskownik wykonany jest z rur PCV Φ 250 mm (szczelinowy). Przepływ maksymalny 

wynosi 0,87 l/s a prędkość przepływu  0,25 m/s.  Ilość zatrzymanego piasku wynosi  V=0,014 

m3/d. Opadający piasek gromadzi się w komorze pisakowej piaskownika skąd pompą zatapialną 

typu 50 PZM 0,75 W produkcji MEPROZET w Brzesku przepompowywany jest do pojemnika i 

składowany na wybetonowanym placu ze wpustem ulicznym.  

Oczyszczalnia ścieków posiada dwa pojemniku typu SM 50. Odcieki prowadzone są przez 

studzienkę do pompowni. Wyschnięty piasek wywozi się na składowisko odpadów w Raczycach. 

Plac odciekowy posada wymiary: 2 m x 1,5 m. 

Dane techniczne pompy 50 PZM 0,75 W: 

• wydajność nominalna: 16 m3/h. 

• wysokość podnoszenia: 6,3 m, 

• przelot pompy: 52mm, 

• temp. max. ścieków do: 40o, 

• moc silnika: 0,75 kW, 

• prędkość obrotów: 1380 obr./min, 

• masa: 34 kg, 

Następnie ścieki grawitacyjnie przepływają do studzienki zbiorczej przepompowni 

głównej, gdzie przy pomocy pompy zatapialnej przetłaczane są do osadnika wstępnego 

beztlenowego typu UASB, o przepływie labiryntowym z zawieszonym osadem (osad czynny 

beztlenowy), gdzie redukcji ulega ok. 50 % zanieczyszczeń. 

Pompownia wykonana jest z kręgów betonowych Φ 3 m i wyposażona jest w pompy 

zatapialne  "Meprozet". Pojemność użytkowa komory zbiorczej przepompowni, która pełni 

jednocześnie funkcję zbiornika uśredniającego wynosi V=19,8 m3. 

Czas zatrzymania ścieków: 

• bez uwzględnienia ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym, wynosi: 

Qdśr = 6 h 21 min. 

Qhmax = 2 h 30 min. 



• Łącznie z dowożonymi ściekami: 

Qdśr = 2 h 36 min. 

Qhmax = 1 h 36 min. 

Pompownia posiada: 

– Powierzchnię: 7,07 m2, 

– Wysokość pompy: 0,4 m, 

– Wysokość użytkową: 2,8 m. 

Zamontowane w przepompowni pompy mają za zadanie przetłaczanie ścieków do osadnika 

wstępnego. Istnieje pompa typu 50 PZM 1,1/RZ oraz jedna pompa zapasowa z urządzeniami 

rozdrabniającymi produkcji "Meprozet". 

Dane techniczne: 

• Wydajność: 3,5 m3/h 

• Moc silnika pompy: 1,1k, 

• wysokość pompy: 440 mm, 

• przelot pompy: 52 mm, 

• temp. max. Ścieków: do 40o, 

• moc silnika: 0,75 kW, 

• prędkość obrotów: 2760 obr./min, 

• masa: 37 kg. 

4.1.2. Reaktor beztlenowo-tlenowy 

W skład obecnego reaktora o wydajności do 75 m3/d wchodzą: osadnik wstępny, komora 

anoksyczna, złoże biologiczne napowietrzone zatopione wysoko obciążone, osadnik pośredni 

oraz złoże biologiczne niskoobciążone. 

Istniejący osadnik wstępny na osad czynny beztlenowy, typu UASB posiada przepływ 

labiryntowy oraz składa się z 6 komór. Charakteryzuje się on następującymi wielkościami: 

• Czas zatrzymania ścieków: t = 13 h, 



• Pojemność osadnika: V = 40,69 m3, 

• Wysokość części użytkowej: 5,0~4,85 m, 

• Wysokość całkowita osadnika: h = 5,0 m, 

• Wyliczona powierzchnia osadnika: P = 10,17 m2, 

Odprowadzenie osadu z komór osadnika odbywa się podnośnikami pneumatycznymi PM 2. 

Usuwanie osadu z ostatniej dodatkowej komory osadnika odbywa się podnośnikiem 

powietrznym PM 2. 

Po osadniku wstępnym ścieki grawitacyjnie przepływają przez komorę anoksyczną o 

wymiarach 2,7 m x 2,4 m x 3,7 m. Komora ta wypełniona jest pakietami „Terrapak” o 

powierzchni właściwej 150 m2/m3. Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest ich przepływ na 

złoże biologiczne napowietrzane zatopione wysokoobciążone, gdzie następuje redukcja BZT5. 

Ścieki napowietrzane są przy użyciu dyfuzorów dyskowych drobnopęcherzykowych, zasilanych 

dmuchawami. Złoże wypełnione jest pakietami „Terrapak” o powierzchni właściwej 150 m2/m3, 

a jego wymiary wynoszą 2,7 m x 2,7 m x 3,8 m = 27,7 m3. 

Kolejnym etapem oczyszczania jest przepływ ścieków przez osadnik pośredni, który pełni 

funkcję komory mieszania ścieków recyrkulowanych przetłaczanych z osadnika wtórnego. Czas 

zatrzymania ścieków w tej komorze wynosi 1,3 h. Osad usuwany jest przy pomocy podnośnika 

powietrznego PM 2.  

Następnie ścieki trafiają na złoże II stopnia, czyli do złoża biologicznego 

niskoobciążonego, który jest złożem nitryfikujacym. Komora ta posiada wymiary 2,7 m x 2,2 m 

x 3,6 m = 21,38 m2 oraz wypełniona jest pakietami „Terrapak” o powierzchni większej, 

wynoszącej 200 m2/m3. Napowietrzanie złóż odbywa się przy pomocy 24 dyfuzorów dyskowych 

typu „Akwatech 240 PD”, zasilanych dmuchawami o następujących parametrach: 

• Wydajność: 1,3 m3/min, 

• Nadciśnienie: 600 mbar, 

• Moc silnika: 4 kW, 

• Obroty dmuchawy: 2250 obr./min. 

Końcowym stopniem oczyszczania ścieków jest osadnik wtórny, skąd oczyszczone już 



ścieki trafiają poprzez studzienkę rozdzielczą i koryto pomiarowe do odbiornika, czyli rowu 

mielioracyjnego. 

Osadnik wtórny to komora podziemna wykonana z żelbetu, posiadająca przepływ poziomy. 

Górną część stanowi prostopadłościan o wymiarach 3,5 m x 3,5 m oraz wysokości 2,9 m. Dolna 

część komory ma postać ostrosłupa foremnego ściętego o głębokości wynoszącej 2,25 m. Dno 

osadnika wtórnego jest kwadratowe o boku 0,5 m. 

• Czas zatrzymania ścieków: t = 3 h, 

• Obciążenie osadnika: V = 29,09 m3, 

• Powierzchnia: P = 12,25 m2, 

Recyrkulat z odpływu po osadniku wtórnym w ilości 150 % Odśr dopływa do pompowni 

recyrkulacyjnej i przetłaczany jest do komory mieszania, skąd przepływa przez złoże 

anoksyczne, złoże napowietrzane oraz powtórnie trafiają do osadnika wtórnego. 

Wielostopniowe biologiczne oczyszczanie ścieków w reaktorze beztlenowo-tlenowym 

gwarantuje wysoki stopień oczyszczenia ścieków oraz obniża energochłonność. 

Według decyzji wodnoprawnej, oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu 

melioracyjnego, który stanowi dopływ rzeki Wschodniej na 40 km jej biegu licząc od ujścia do 

rzeki Czarnej Staszowskiej. Ilość ścieków oczyszczonych mierzona jest w punkcie pomiarowym, 

zlokalizowanym na wylocie z oczyszczalni, a wyniki zapisywane w książce eksploatacji 

oczyszczalni. Długość rowu od  miejsca zrzutu do ujścia rzeki Wschodniej wynosi ok. 2,2 km. 

Rów przechodzi przez tereny niezabudowane. Przepływ średni roczny w rowie wynosi:  Qśrdob  = 

0,03 m3/s, z kolei przepływ w rzece Wschodniej w miejscu ujścia rowu melioracyjnego wynosi 

Q1=(SNQ)=0,021 m3/s. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowisk wodnego, dla RLM do 2000 

najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do 

wód oczyszczonych nie powinny przekraczać: 

Stężenia wskaźników: 

• BZT5 - 40 mg/l 



• ChZTcr – 150 mg/l 

• Zawiesina ogólna – 50 mg/l 

Zgodnie z powyższym, systematycznie wykonywane badania jakości ścieków wykazują, że 

ścieki oczyszczone na Oczyszczalni Ścieków w Gnojnie, wprowadzane do kanału 

melioracyjnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń. 

4.1.3. Gospodarka osadowa 

Osad nadmierny z osadnika wtórnego kierowany jest rurociągiem spustowym do 

przepompowni osadu, a następnie przepompowywany do komory fermentacyjnej przy użyciu 

pompy zatapialnej „Meprozet” typu 65 PZM-1.5/SZ-2. Spust osadu wykonywany jest 5 razy w 

ciągu dnia. 

Komora fermentacyjna pełni funkcję fermentacji osadu oraz jego okresowego 

magazynowania. Proces fermentacji charakteryzuje się następującymi wielkościami: 

• Ilość osadu surowego: Vosadu = 1,02 m3/d, 

• Uwodnienie: W = 96%, 

• Ilość osadu przefermentowanego: V os.f. = 0,42 m3/d, 

• Uwodnienie: W = 90 %, 

• Czas fermentacji: t = max.75 dni 

Wymiary istniejącej komory fermentacyjnej:  

• Wysokość: h = 5 m, 

• Powierzchnia: 16,28 m2, 

• Objętość: Vk = 81,4 m3. 

Częściowo przefermentowany osad z osadników wstępnych także odprowadzany jest do 

komory fermentacyjnej, gdzie odbywa się etap fermentacji metanowej. Zastosowanie fermentacji 

metanowej obniża zużycie energii elektrycznej oraz gwarantuje mniejsze uwodnienie osadu, w 

związku z czym może on być łatwiejszy do odwodnieni i końcowego suszenia. 

 Przefermentowany osad okresowo wywożony jest wozami asenizacyjnymi na wysypisko 



śmieci w Raczycach. 

4.1.4. Opis terenu wokół oczyszczalni 

Obszar oczyszczalni ścieków ogrodzony jest siatką. Najbliższe otoczenie stanowią pola 

uprawne, a dalsze to zabudowania wsi Na Zagrodach (150 m na północny wschód od terenu 

ogrodzonego oczyszczalni) oraz Gnojno (350 m na północ). Właścicielem rowu melioracyjnego 

będącego bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Świętokrzyski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc nr 3, 325-546 Kielce, nr działki 

757. 

Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne  zn. RLO -6223/42/05 ważne do 31 grudnia 2015r. 

(kopia pozwolenia w załączeniu) 

4.2. Stan Projektowany 

4.2.1. Przewidywany zakres przebudowy: 

1) Instalacja nowoczesnego, hermetycznego, w pełni zautomatyzowanego punktu 

zlewnego ścieków dowożonych, z identyfikacją dostawców, pomiarem pH. 

2) Wymiana istniejących krat i piaskownika na Sitopiaskownik w kontenerze. 

3) Budowa nowej przepompowni ścieków surowych wraz z hermetyzacją pracy i 

instalacją biofiltrów  

4) Wymiana osprzętu w istniejącej pompowni głównej 

5) Remont i przebudowa bioreaktora: wymiana pomp, dyfuzorów, dmuchaw oraz 

pakietów złoża zanurzonego, na nowe. 

6) Zastosowanie pełnej hermetyzacji obiektów, przykrycie bioreaktora. 

7) Wykonanie nowego systemu sterowania i automatyki. 

8) Budowa wiaty do magazynowania osadów. 

9) Remont technologii zagospodarowania osadów: 

- Instalacja modułu do utleniania osadów w osadniku wtórnym, 



- Budowa układu odwadniania oraz układu do higienizacji osadów. 

4.2.2. Projektowane urządzenia - charakterystyka rozwiązań 

1) Punkt zlewny ścieków dowożonych  

 

Parametry stacji zlewczej ścieków dowożonych: 

1.  przepustowość – do 50 m3/h; 

2.  kontrolowane przyjęcie ścieków (przyjmuje tylko ścieki od uprawnionych przewoźników); 

3.  rejestracja danych dotyczących dostawy (identyfikacja przewoźnika, data i godzina zrzutu, 

ilość i jakość przywiezionych ścieków); 

4.  system identyfikacji dostawców za pomocą kluczy ; 

5.  oprogramowanie dla komputera PC umożliwiające: sczytywanie danych o dostawach i 

dostawcach, ustawianie i zmiany parametrów stacji, dodawanie lub usuwanie klientów, 

drukowanie raportów dotyczących dostaw, wprowadzanie kontyngentów oraz 

administrowanie czasem pracy stacji; 

6. komunikacja poprzez połączenie kablowe (np. interfejs RS 485 lub 422) z komputerem 

umieszczonym w dyspozytorni (programowanie stacji, sczytywanie danych, itp.); 

7. stacja umieszczona w kontenerze 

 

2) Stacja Mechanicznego oczyszczania ścieku (sito-piaskownik) typu SPS/260/300  

Sito 

� - część mechaniczna sitowa dobrana na przepustowość max 10l/s dla ścieków 

� - perforacja sita 3 mm 

� - średnica części transportowej DN300 O – kształtne koryto 

� - zbiornik sita / sito klapy – wykonanie STAL AISI304 

� - rynny zrzutowe skratek – stal AISI304 

Napęd z mocowaniem kołnierzowym  



�  - moc zainstalowana  0,75 kW 

�  - zasilanie  380V 50 Hz 

�  - klasa ochrony IP 55  

Piaskownik 

� - piaskownik dobrano na efektywność usuwania piasku dla średnicy ziarna > 0,2   

mm – 95% dla przepływy 2l/s 

�  - piaskownik / klapy rewizyjne/konstrukcja wsporcza –stal AISI304 

�  - spirala wznosząca 150 bezwałowa na całej długości piaskownika 

�  - rynny zrzutowe pisaku stali AISI304 

Napęd z mocowaniem kołnierzowym dla spirali wynoszącej  

�  - moc zainstalowana 0,37 kW 

�  - zasilanie  380 V  

�  - klasa ochrony  IP 55 

Szafa sterowanie 

�  - zabezpieczenia przeciążeniowe 

�  - sygnalizacja pracy/awarii   

3) Istniejąca Przepompownia ścieków surowych  

Remont wyposażenia istniejącej przepompowni ścieków surowych, wymiana pomp, 

rusztów, prowadnic. 

4) Nowoprojektowana przepompownia ścieków surowych DN 3000mm  

� Wyposażenie; Dwie pompy, Mieszadło. 

5) Studnie rewizyjne betonowe Dn 1000 mm klasy C40/50: 

� - płyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej FP DN 1000; Dwew 1000mm; Dzew 

1240mm; gr. śc. 120mm, masa 520 kg; 

� - krąg studzienki kanalizacyjnej FK DN 1000; Dwew 1000mm; Dzew 1240mm; gr. 

śc. 120mm; 



� - podstawy studzienki kanalizacyjnej FS DN 1000; Dwew 1000mm; Dzew 

1300mm; gr. śc. 150mm; Dmax 315mm; 

6) Remont i przebudowa bioreaktora 

Przewiduje się remont bioreaktora w zakresie: 

- wymiana istniejącego zanurzonego złoża biologicznego 

- montaż nowego systemu napowietrzania 

- montaż modułu do utleniania osadów w osadniku wtórnym w celu zmniejszenia ich ilości 

- wymiana istniejących zużytych elementów stalowych 

- montaż przykrycia ruchomego bioreaktora 

 

7) Budowa wiaty do przechowywania i magazynowania osadów 

Parametry wiaty: 

- Konstrukcja stalowa, ścianki oporowe żelbetowe, przykrycie blachą 

- Wymiary: szerokość/długość/wysokość 17m/7m/5,5m 

8) Budowa układu odwadniania oraz układu do higienizacji osadów 

Przewiduje się budowę: 

a) układu odwadniania osadów ściekowych w składzie: 

- prasa do odwadniania osadów dwuwałowa umieszczona w kontenerze wolnostojącym 

b) układ do higienizacji osadów odwodnionych w składzie: 

- wolnostojący mieszacz wapna z przenośnikiem 

4.3. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Dana inwestycja budowy, przebudowy i remontu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w 

Gnojnie zlokalizowana jest na działce geod. o numerze 760/1, w miejscowości Gnojno. 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie to teren istniejącej, czynnej 

oczyszczalni ścieków. Miejsce wprowadzania ścieków do odbiornika nie ulegnie zmianie, jest 



nim rów melioracyjny będący dopływem rzeki Wschodniej. Planowane prace inwestycyjne nie 

zmienią charakteru ani przeznaczenia obiektu. 

Działka geod. Nr 760/1 jest działką zabudowaną. Na terenie działki znajduje się budynek 

socjalno-techniczny. Działka jest uzbrojona w kanalizacje sanitarną, wodę wodociągową, 

energetyczne.  

W najbliższym sąsiedztwie oczyszczalni znajdują się następujące działki: 

� działka nr 768, Gnojno nr 102, 

� działka nr 1173 i nr 758/2, Gnojno nr 152, 

� działka nr 770, Gnojno nr 98, 

� działka nr 771, Gnojno nr 68, 

� działka nr 772, Gnojno nr 96, 

� działka nr 760/2 i nr 1160, Gnojno nr 58, 

� działka nr 1172 i nr 759, Gnojno. 

 

5. KLASYFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Przedsięwzięcie objęte w.w wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady 

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

na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397,  z późn. zm.), kwalifikowane jako „instalacje do 

oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie 

mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – 

Prawo wodne” posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na 

środowisko” 

 

6. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Gnojno, powiat buski. Powierzchnia 

działki geodezyjnej o numerze 760/1 na której będzie prowadzona inwestycja wynosi 2684 m2. 

czyli 0,2684 ha.  

 



7. RODZAJ TECHNOLOGII 
Wykonywane przedsięwzięcie nie wpłynie na istniejącą technologię oczyszczania ścieków. 

Realizacja zamierzonych celów wiąże się z przebudową części mechanicznej obecnej Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Gnojnie. Zamierzone działania nie zmienią typu oczyszczalni, która 

nadal będzie mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków ze zblokowanymi obiektami 

krytymi. Po zakończeniu inwestycji przepływy ścieków zostaną takie same.  

7.1. Faza budowy 

W fazie budowy wykonywane będą roboty ziemne oraz instalacyjne. 

Poniżej zestawia się planowane roboty: 

1. prace przygotowawcze 

� przejęcie placu budowy, wykonanie planu i harmonogramu robót, wyznaczenia 

zaplecza budowy,  

2. roboty budowlane   

� - instalacja projektowanych urządzeń usprawniających pracę oczyszczalni:  

� - przebudowa stacji zlewnej i instalacja zautomatyzowanego punktu zlewnego 

ścieków dowożonych, 

� - Instalacja nowoprojektowanej przepompowni ścieków surowych DN3000 wraz z 

hermetyzacją pracy instalacją biofiltrów, 

� - remont i hermetyzacja pracy przepompowni głównej ścieków surowych poprzez 

montaż biofiltrów, 

� - instalacja nowego sitopiaskownika w kontenerze,  

� -  instalacja modułu do spalania osadów w osadniku wtórnym 

� - instalacja prasy odwadniającej osady i systemu higienizacji osadów, 

� - wykonanie hermetyzacji obiektów, 

� - wybudowanie wiaty do magazynowania osadów, 

� - wymiana wyposażenia bioreaktora i pakietów złóż w bioreaktorze, 



� - Utwardzenie terenu  

Wykonanie prac odbędzie się przy zastosowaniu tradycyjnych technologii z użyciem 

powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego oraz materiałów posiadających wymagane 

certyfikaty i dopuszczenia. 

W pobliżu obszaru planowanej inwestycji nie ma zabudowań, w związku z tym mieszkańcy 

nie będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę budowy. Te 

uciążliwości dotyczyć będą występowania głównie hałasu i wibracji. 

Uciążliwości i niedogodności fazy budowy są trudne do zakwalifikowywania i określenia 

zasięgu ich występowania. Czynnikami decydującymi są: warunki meteorologiczne, faza 

budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń.  

 

8. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie odnosi się do istniejącej oczyszczalni ścieków. Planowana 

rozbudowa nie wykroczy poza granice należące do obiektu.  

Wariantem zerowym przedsięwzięcia jest nie podejmowanie działań związanych z budową, 

przebudową i remontem Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Gnojnie. Wariant ten nie jest brany 

pod uwagę, ponieważ nie jest on korzystny dla środowiska. W trosce o środowisko, 

podejmowanie inwestycji jest konieczne. Nie brano pod uwagę pozostawienia oczyszczalni bez 

przebudowy i remontu, ponieważ oznaczałoby to pogorszenie efektów jej pracy, a w związku z 

tym z zwiększeniem obciążenia zanieczyszczeniami odbiornika ścieków. Brak podejmowania 

działań modernizacyjnych oczyszczalni, charakteryzującej się na chwilę obecną 

niewystarczającym zaawansowaniem zastosowanych rozwiązań technicznych, wiązałoby się z 

negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze oraz społeczne.  

Do realizacji przyjęto wariant polegający na budowie, przebudowie oraz remoncie Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Gnojnie. Wymagająca modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty 

funkcjonale oczyszczalnia ścieków po przeprowadzeniu planowanego przedsięwzięcia 

charakteryzowała się będzie wysoką efektywnością jej pracy. Wariant ten stanowi przedmiot 

wniosku. 

 



9. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ WODY I INNYCH 
WYKORZYSTANYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

Zużycie paliw oraz energii przewiduje się na typowym poziomie dla robót budowlanych.  

Przewiduje się zużycie wody oraz surowców jedynie na etapie prowadzenia prac 
budowlanych w następujących ilościach: 

• Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę z wodociągu: 3m3/d   

• Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce potrzebne do przeprowadzenia prac 

budowlanych wyniesie:  

żwir o granulacji 0-32mm – 50m3;  

piasek - 50m3 

cement - 50 ton 

• Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa na czas prowadzenia robót dla maszyn 

budowlanych wyniesie: 5 tys. litrów 

• Szacunkowe zapotrzebowanie na energię na czas prowadzenia robót wyniesie:  

 elektryczną: 400 kW (2kW/dzień roboczy) 

 

10. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKA 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska 

poza granicami terenu planowanej inwestycji oraz nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie nie 

ustalone zostały standardy.  

Zastosowana zostanie hermetyzacja obiektu, zamontowane będą biofiltry na przepompowni 

ścieków surowych, ujmujące gazy złowonne oraz całkowitej wymianie ulegnie punkt zlewny 

ścieków dowożonych, w miejsce którego zainstalowana zostanie nowoczesna, w pełni 

zautomatyzowana stacja zlewna. Działania te doprowadzą do minimalizacji rozprzestrzeniania 

się odorów, w szczególności pochodzących ze zgniłych ścieków dowożonych. 

Skratki i piasek będą dezynfekowane wapnem chlorowanym, co uchroni przed 

zanieczyszczeniami gleb. 

Przebudowa układu do zagospodarowania osadów umożliwi, po wcześniejszych 

pozytywnych wynikach badań laboratoryjnych osadu ściekowego, na rolnicze jego 

wykorzystanie. Nie będzie konieczności składowania osadów na gminnym składowisku 

odpadów. Dodatkowo działania te także wpłyną na zniwelowanie odorów. Zainstalowanie układu 



higienizacji zmniejszy zagrożenie mikrobiologiczne. 

Instalacja dodatkowa modułu spalania osadów spowoduje zmniejszenie ilości odpadów 

generowanych przez oczyszczalnię. 

Wyposażenie dmuchaw w obudowy dźwiękochłonne ograniczy uciążliwości związane z 

nadmiernym hałasem. 

Zastosowana i zmodernizowana technologia przyczynią się do wzrostu efektywności 

oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia masy odprowadzanych zanieczyszczeń do odbiornika 

ścieków.  

Na terenach przyległych do działki objętej inwestycją nie ma żadnej zabudowy. 

Nie istnieje zagrożenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na obszary przyrodnicze 
objęte ochroną. 

 
 

11. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO 
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII 

Z uwagi na zaplanowane rozwiązania techniczne mające na celu ochronę środowiska, 

podejmowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem ponadnormatywnej emisji substancji i 

energii do środowiska, która mogłaby wywołać negatywne skutki w środowisku naturalnym. 

Spełniając wymagania przepisów ochrony środowiska, oddziaływanie na środowisko poniżej 

opisanych emisji substancji powinno się zawrzeć w granicach obiektu. 

Hałas 

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z 

pracą maszyn oraz ruchem pojazdów o niewielkim natężeniu. W trakcie eksploatacji 

oczyszczalni, źródłem emisji hałasu będą urządzenia napowietrzające bioreaktor, dmuchawy, 

pompy, mieszadła, prasa do odwadniania osadów a także niewielki ruch pojazdów. Należy 

zaznaczyć, iż nie będą to źródła ponadnormatywnej emisji. Szacuje się, że planowana prasa do 

odwadniania osadów będzie emitowała hałas rzędu co najwyżej 68 dB. Dmuchawy zostaną 

obudowane obudową dźwiękochłonną. Dotychczasowe działania wykazują, że hałas emitowany 

przez urządzenia pracujące słyszalny jest wyłącznie przez obsługę oczyszczalni ścieków. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niektóre urządzenia, np. prasa do odwadniania osadów 

włączana będzie okresowo. 

Ruch pojazdów na terenie oczyszczalni wiązał się będzie z transportem ścieków surowych 



wozami asenizacyjnymi czy też wywozem odpadów, co odbywało się będzie okresowo. Ruch ten 

z pewnością nie będzie obciążał środowiska. 

Tabela 1. Hałas powodowany przez urządzenia budowlane oraz urządzeń  

Rodzaj urządzenia (źródła hałasu) Poziom mocy akustycznej A (dB) 

Samochody ciężarowe 88 

Maszyny budowlane 89 – 107 

Sprężarki 101 – 104 

Agregaty spawalnicze 100 – 101 

Koparki, spycharki, ładowarki 106 – 110 

Dmuchawy 60  

Prasa do odwadniania 68 

Na wielkość uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji procesu 

inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Nie ma praktycznie możliwości 

stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji 

hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do 

środowiska Jest to uciążliwość przemijająca.  

Powietrze 

Uciążliwością dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy stanowić będzie pył 

powstający podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne, spaliny pochodzące 

z silników pracujących maszyn i środków transportu. Biorąc pod uwagę przejściowość prac 

budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w 

środowisku wywołanych zanieczyszczeniem powietrza.  

W trakcie eksploatacji oczyszczalni, emisja substancji złowonnych może być uciążliwa 

jedynie dla pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków. Planuje się wymianę stacji 

zlewnej ścieków dowożonych na nowoczesny, zautomatyzowany punkt zlewny, który 

wyeliminuje w znacznym stopniu uciążliwy zapach. Dodatkowo, zastosowana zostanie 

hermetyzacja obiektów, instalacja biofiltrów oraz przebudowa systemy zagospodarowania 

osadów, co również wyeliminuje uciążliwość związaną z odorami.  

W trakcie procesu oczyszczania ścieków do atmosfery ulatniają się związki azotu oraz 

dwutlenek węgla, które emitowane są do środowiska bez odczuwalnego dla niego efektu oraz 

skutków. 



W najbliższym sąsiedztwie Gminnej Oczyszczalni Ścieków nie znajdują się zabudowania, 

także nie ma możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko społeczne. 

Wody powierzchniowe 

Na etapie budowy należy szczególną uwagę zwracać na składowanie podręcznych zapasów 

paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i 

pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów i innych płynów 

eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę. Wszelkie wycieki awaryjne ze sprzętu 

budowlanego powinny być natychmiast usuwane. 

Wprowadzenie ścieków do odbiornika, jakim jest rów melioracyjny, będący dopływem 

rzeki Wschodniej nie będzie się wiązało z negatywnym oddziaływaniem na środowisko wodne 

odbiornika, ponieważ przewiduje się polepszenie jakości oczyszczanych ścieków po 

przeprowadzeniu planowanego przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że obecne wskaźniki 

oczyszczonych ścieków mieszczą się w granicach wartości dopuszczalnych podyktowanych 

przez polskie prawodawstwo. Wykonanie inwestycji z pewnością wpłynie jeszcze bardziej 

korzystnie na okoliczny stan środowiska wodnego. 

Środowisko gruntowo-wodne 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia 

środowiska gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby. Przebudowa przyczyni się do: 

• czasowego zajęcia dodatkowego terenu (poza placem budowy) pod zaplecza budowy i 

dojazdy; 

• wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego, 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić 

głównie w wyniku: 

• wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz 

źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów; 

• przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych 

na skutek niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas 

wykonywania robót; także na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie 

materiałów niebezpiecznych lub opakowań. 



Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na 

placu budowy nie powinny mieć miejsca. 

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być 

ograniczone, a ich charakter w większości będzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to 

odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, aby spełniać wymagania związane z 

ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót 

uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się: 

• odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku 

porządku, niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i 

samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w 

środowisku; 

• sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, 

jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w 

urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko; 

• stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy oraz maszyny sprawne 

technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy 

odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się 

zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. 

W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport 

materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie 

budowy należy postępować ściśle zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 

Odpady 

Wszystkie odpady powstające na etapie budowy powinny być wstępnie segregowane i 

magazynowane na terenie. Odpady powinny być składowane w wyznaczonym miejscu. Miejsce 

składowania odpadów powinno być izolowane od środowiska. Na terenie składowania odpadów 

należy zachować bezpieczeństwo i higienę, oraz zabezpieczyć przed osobami obcymi. Odpady 

nieprzydatne do wykorzystania będą wymagały deponowania na składowisku. 

Wykonawca, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach będzie wytwórcą odpadów. Do 

jego obowiązków będzie należeć zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w fazie 



budowy, np.: zgromadzenie powstających odpadów w sposób selektywny, zapewnienie 

właściwego postępowania oraz przekazanie jednostce uprawnionej odpadów nieprzydatnych do 

zagospodarowania na miejscu budowy. 

Odpady wytwarzane w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków nie są zaliczane no 

odpadów niebezpiecznych. Inwestycja przewiduje wykonanie prac, które przyczynią się do 

zwiększenia ochrony środowiska, poprzez selektywną zbiórkę odpadów w wyznaczonych do tego 

zbiornikach oraz magazynowanie w układach z systemami odcieków. Osady ściekowe będą 

poddawane higienizacji oraz prasowane w celu odwodnienia oraz wyeliminowania uciążliwych 

zapachów. Odcieki powstające w trakcie procesu zagospodarowania osadów recyrkulowane będą 

do procesu technologicznego oczyszczalni.  

Dodatkowo planuje się zbiornik do utleniania osadów perhydrolem, co przyczyni się do 

zmniejszenia masy produkowanych odpadów środowiska. 

Odpady komunalne tworzone na obszarze oczyszczalni ścieków będą gromadzone                         

w wydzielonym miejscu w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywane 

podmiotom posiadających wpis do działalności regulowanej. 

 

12. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Biorąc pod uwagę lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia, skalę, usytuowanie oraz 

emisję zanieczyszczeń nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji 

na środowisko. 

 

13. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE PRZYRODNICZEJ 

Teren objęty projektem budowy, przebudowy oraz remontu Oczyszczalni Ścieków w 

Gnojnie znajduje się w Chmielnicko-Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, nie 

koliduje natomiast z innymi istniejącymi obiektami przyrodniczymi podlegającymi ochronie: 

(park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, jak 

również z obszarami sieci Natura 2000).  

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnieniu funkcji 

korytarzy ekologicznych. 



Najbliższe obiekty ochrony przyrody, których zasięg nie obejmuje terenu oczyszczalni 

ścieków to:  

• Szaniecki Park Krajobrazowy (ok. 10 km)  

• oraz wchodzące w skład Sieci Natura 2000: Obszar Ptasi Doliny Nidy (ok. 25 km) i 

Obszar Siedliskowy Ostoja Szaniecko-Solecka (ok. 6 km) i Lasy Cisowsko-

Orłowińskie (ok. 7 km). 

Obszar Siedliskowy Ostoja Szaniecko-Solecka sieci Natura 2000 obejmuje swoim 

zasięgiem południowy obszar gminy Gnojno, charakteryzuje się występowaniem najcenniejszych 

siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych 

grądów. Teren występowania aż czterech gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej (starodub łąkowy, języczka syberyjska, obuwik pospolity, lipiennik Loeseli). 

Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk i gatunków unikatowe w skali kraju i Europy. 

Szacunkowo około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 

gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne układy krajobrazowe (w tym 

krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne siedliska związane z występowaniem 

wapienia i gipsu. 

Na omawianym obszarze planowanej inwestycji nie istnieje żaden obiekt objęty ochroną 

konserwatorską, ani pomnik przyrody. 

Planowana inwestycja na terenie gminy Gnojno nie będzie negatywnie oddziaływać na 

naturalne siedliska i/lub gatunki o znaczeniu wspólnotowym, w tym na Chmielnicko-Szydłowski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, co argumentuje się brakiem przekroczeń najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach. Oddziaływanie obiektu 

zamyka się w granicach działki inwestycji.  

Również nie istnieje możliwość wystąpienia oddziaływania na wymienione obszary Natura 

2000.  

 

14. PODSUMOWANIE 

1)  Planowane przedsięwzięcie dotyczy istniejącej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w 

Gnojnie, którego celem jest budowa, przebudowa i remont obiektu obecnej oczyszczalni. 

Wykonanie planowanych robót spowoduje uskutecznienie procesu oczyszczania ścieków 



bytowo-gospodarczych. Wpłynie również na zwiększenie funkcjonalności obiektów 

technologicznych oczyszczalni, poprawę efektywności zagospodarowania osadów ściekowych 

oraz poprawienie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych poprzez rów melioracyjny do 

rzeki Wschodniej. Polepszeniu ulegnie dzięki temu stan środowiska naturalnego. Planowane 

działania będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez polskie prawodawstwo. 

2) Analizowana inwestycja znajduje się w Chmielnicko-Szydłowskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. Nie ma możliwości negatywnego oddziaływania oczyszczalni ścieków 

na dany obiekt ochrony przyrody. Emisja substancji do środowiska zamknie się w obrębie 

obszaru inwestycji, bez możliwości ponadlokalnego oddziaływania. Uchwała nr. XXXV/620/13 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia 

Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu określa szereg zakazów, 

obowiązujących na danym obszarze. (§4.1.) Charakter przeprowadzanego przedsięwzięcia nie 

przewiduje nie przestrzegania wymienionych zakazów, w związku z czym nie stwierdza się 

możliwości występowania negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na powyższy 

obszar ochrony przyrody. 

3) Nie przewiduje się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika oraz przekroczeń stężeń 

dopuszczalnych poza granicami planowanej inwestycji.  

4) Powstające podczas budowy i eksploatacji odpady nie będą wywierały negatywnego 

wpływu na otoczenie, o ile będą usuwane i zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami 

ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. 

5) Faza eksploatacji oczyszczalni ścieków nie będzie powodować powstawania znaczących 

ilości odpadów. Służby eksploatacyjne podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie obiektem 

winny zapewnić możliwość odbioru wszystkich powstających odpadów, w tym również odpadów 

powstałych w wyniku zdarzeń losowych. 

6) Za odzysk i unieszkodliwianie odpadów powstających w fazie budowy przedsięwzięcia 

będzie odpowiedzialny wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 

będzie wytwórcą odpadów. 



7) W związku z rodzajem zastosowanej technologii jak i niewielka skalą przedsięwzięcia nie 

przewiduje się wystąpienia istotnych emisji, które mogą negatywnie i trwale wpłynąć na 

poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.  

 

15.  Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

Przedmiotowa inwestycja, ze względu na swój charakter, skale oraz lokalizacje, nie będzie 

źródłem jakiegokolwiek transgranicznego oddziaływania na elementy przyrodnicze środowiska. 

 
16. WNIOSKI DO UWZGLĘDNIENIA W DECYZJI O ŚRODOWOSKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

W czasie budowy, przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 

a) transport materiałów budowlanych, mas odpadowych i roboty ziemne prowadzić w 

miarę możliwości w godzinach dziennych; 

b) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość; odpady należy gromadzić selektywnie, prowadzić ich ewidencję i 

przekazywać do wykorzystania lub unieszkodliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) należy szczególną uwagę zwracać na składowanie podręcznych zapasów paliwa, 

tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i 

pojazdów; 

d) miejsca ewentualnego magazynowania substancji niebezpiecznych należy izolować od 

gleby i wód podziemnych w celu uniknięcia możliwości zanieczyszczenia. 

 

Uwzględniając specyfikę i charakter przedsięwzięcia oraz możliwe emisje, można                        

z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jego realizacja nie będzie powodować zagrożenia 

dla środowiska, ani jakiegokolwiek pogorszenia walorów przyrodniczych. 

Projektowana modernizacja oczyszczalnia stwarza warunki do zwiększenia „mocy 

przerobowych” oczyszczalni i wydłuży okres jej eksploatacji. 



W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie z obowiązku  wykonania raportu                     

o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 




