
Wójt Gminy Nadarzyn Nadarzyn, dnia 17.08.2021 r.
ul. Mszczonowska 24

05 — 830 Nadarzyn

ROŚ.6220.3.2021.KP.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie przepisów:

- art. IO $ I, art. 49, art. 106 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

— art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247,

784, 922, 1211), zwanej dalej „ustawą ooś”,

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,

że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 11.03.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. zo. 0., ul.

Graniczna 4, 05 - 830 Nadarzyn, reprezentowane przez pełnomocnika - Pana Rodryka Świerczoka PPHU EKO —- KARAT

s.c., ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia, pod nazwą:
 

Przebudowa i rozbudowaistniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie,
zlokalizowanej przy ul. Turystycznej

na dz. nr 450/1; 451/1; 452/1; 453/1; 454/1; 455, 456, 457, 458, 458 AML, obręb 0001 Nadarzyn  
 

po wystąpieniu Wójta Gminy Nadarzyn pismem z dnia 23.04.2021 r. znak ROŚ.6220.3.2021.KP.2 do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz

Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii w sprawie

wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:

l. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 13.08.2021r., znak WOOŚ-

1.4220.668.2021.AST.2 zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia określonego jako: Przebudowa i rozbudowa

istniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej na dz. nr 450/1; 451/1;

452/1; 453/1; 454/1; 455, 456, 457, 458, 458 AMI, obręb 0001 Nadarzyn”, istnieje konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ określił niezbędny zakres analizy

oddziaływania na środowisko w sposób następujący:

a. dokonanie analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego w

zakresie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery — wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania

się substancji zanieczyszczających, z czytelną interpretacją graficzną wyników obliczeń;

b. dokonanie analizy gospodarki wodno — ściekowej, z uwzględnieniem przewidywalnych ilości oraz

sposobów postępowania ze ściekami technologicznymi, wodami opadowymi i roztopowymi,

określeniem wpływu prac realizacyjnych na środowisko wodno — gruntowe oraz analizą wpływu

odprowadzanych ścieków na ich odbiornik, w tym zdolność do samooczyszczenia i napełnienia jego

koryta;

c. dokonanie analizy w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem rodzajów, kodów i

przewidywanych ilości odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej

likwidacji przedsięwzięcia oraz miejsc powstawania odpadów, sposobu i miejsc ich magazynowania

oraz dalszego zagospodarowania;
d. dokonanie analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego

przedsięwzięcia.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w opinii sanitarnej z dnia 10.05.2021 r., znak L.dz.

NZ.451.15.2021.5036.116 (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 13.05.2021 r.), wydanej dla

przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie,

zlokalizowanej przy ul. Turystycznej, na dz. nr 450/1; 451/1; 452/1; 453/1; 454/1; 455, 456, 457, 458, 458 AMI,

obręb 0001 Nadarzyn, stwierdził o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko;
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3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii z dnia

26.07.2021 r., znak WA.ZZŚ.5.435.1.185.2021.KP (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 2.08.202Ir.)

zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowai rozbudowaistniejącej oczyszczalni ścieków

w Nadarzynie, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej na dz. nr 450/1; 451/1; 452/1; 453/1; 454/1; 455, 456, 457,

458, 458 AMI, obręb 0001 Nadarzyn nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na

Środowisko. Jednocześnie Dyrektor Zarządu  Zlewni w Łowiczu PGWWP wskazał na konieczność

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymogów,o których
mowaw art. 82 ust.l pkt 1 lit. b ustawy „ooś” oraz nałożenia obowiązków działań o których mowa w art. 82

ust.1 pkt 2 lit. b lub c ustawy „„ooś”, dotyczących:

— stosowania sprawnego sprzętu technicznego i urządzeń budowlanych;

— podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń

wprowadzonych do gruntu i właściwego postępowania z zanieczyszczonym gruntem;

— wyposażenia terenu inwestycji w materiały sorpcyjne usuwania ewentualnych wycieków paliw;

— na etapie realizacji przedsięwzięcia pobierania wody do celów budowlanych oraz dla potrzeb bytowych z

beczkowozów lub z sieci wodociągowej;

— na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego gospodarowania niezanieczyszczonymi wodami

opadowymii roztopowymi z zaplecza budowy — odprowadzania wód do gruntu, nie powodując zalewania

terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia w/w wód

na gruncie, ewentualnie odprowadzać do kanalizacji deszczowej;

— na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego zagospodarowania ścieków bytowych sanitarnych, z

wykorzystaniem przewoźnychtoalet, nie doprowadzając do ich przepełnienia;
— prowadzenia robót ziemnych bez naruszenia stosunków gruntowo — wodnych, w szczególności

ograniczających ingerencję w warstwy wodonośne;

—  naetapie eksploatacji przedsięwzięcia pobierania wody dla potrzeb bytowych z sieci wodociągowej;

— na etapie eksploatacji przedsięwzięcia właściwego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z

terenów utwardzonych oraz miejsc przerabiania osadów ściekowych, na których mogą występować

zanieczyszczenia — odprowadzania wód do kanalizacji deszczowej;

— na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej;

— prowadzenia właściwej gospodarki odpadami z uwzględnieniem selektywnego zbierania i magazynowania.

 

4. Z w/w wnioskiem, opiniami RDOŚ, PPIS i Dyr. Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP oraz pozostałą

dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiskai Gospodarki

Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu. tj.

w godz. 9% 18% w poniedziałki, 8%9 — 1609 w środy oraz 8% — 15% w piątki (uwzględniając możliwe obostrzenia
wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących pandemii COVID-19).

  
   

-Janlsz Rajkowski

* ? 0,09 zł Ó

Wywieszono od dnia .....Ą+06.LOW... do dnia ......21.08o oai na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.nadarz

Otrzymują:

l. Pan Rodryk Świerczok PPHU Eko — Karat, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra

pełnomocnik Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn. Sp. zo.o.

2. Strony postępowania — powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa

3. Urząd Gminy Nadarzyn — kopia a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie

ul. Armii Krajowej 2/4 05 — 800 Pruszków

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Ekonomiczna 6 99 — 400 Łowicz

Przygotował: KrzysztofPietrzykowskitel. 22 72981 72 wew.141 srodowisko(Qnadarzyn.pl

 


