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

Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 51 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), w związku z 
postanowieniem  Nr  N.NZ-42-12-45/06  z  dnia  27.09.2006r  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  w  Radziejowie  oraz  postanowieniem  Nr  O.T.I.7633-47/06  z  dnia 
21.09.2006r  Starostwa  Powiatowego  w  Radziejowie   uznającym  obowiązek  opracowania 
raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie 
biologiczno-mechanicznej  oczyszczalni  ścieków  o  przepustowości  450  m3/dobę  na 
działkach  nr  101  i  102  w  miejscowości  Dębianki  gm.  Topólka,  z  siecią  kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Topólka, Czamaninek, Dębianki i Borek gm. 
Topolka wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Topólce,  której inwestorem 
jest Gmina Topólka. 

P o s t a n a w i a m

Uznać za wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
dla przedsięwzięcia obejmującego budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków 
o przepustowości 450 m3/dobę na działkach nr 101 i 102 w Dębiankach gm. Topólka z 
siecią  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  miejscowościach  Topólka,  Czamaninek, 
Dębianki  i  Borek  gm.  Topólka  wraz  z  przebudową  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
Topólce.

Określić  następujący  zakres raportu  o  oddziaływaniu  w/w  przedsięwzięcia  na 
środowisko:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia
2. Opis  elementów  przyrodniczych  środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
3. Opis analizowanych wariantów
4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów 
5. Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
6. Opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na 

środowisko,  obejmujący  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  stałe  i 
chwilowe oddziaływanie na środowisko

7. Opis  przewidywanych  działań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

8. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego  użytkowania  oraz  określenie  granic  takiego  obszaru,  ograniczeń  w 
zakresie  przeznaczenia  terenu,  wymagań  technicznych  dotyczących  obiektów 
budowlanych i sposobu korzystania z nich.



9. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
10. Analizę możliwych konfliktów społecznych.
11. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji.
12. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnaj 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
14. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.
15. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r  w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 poz. 2573),  projektowane 
przedsięwzięcie polegające na  budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o 
przepustowości 450 m3/dobę na działkach nr 101 i 102 w miejscowości Dębianki Gm. 
Topólka  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  miejscowościach  Topólka, 
Czamaninek,  Dębianki  i  Borek  Gm.  Topólka  wraz  z  przebudową  odcinka  sieci 
wodociągowej w Topólce)   należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko,  dla  których  obowiązek  sporządzania  raportu  może  być  wymagany.  Mając 
powyższe  na  uwadze  oraz  opinię  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 
Radziejowie wyrażoną postanowieniem Nr N.NZ-42-12-45/05 z dnia 27.09.2006r oraz opinię 
Starostwa  Powiatowego  w Radziejowie  wyrażoną  postanowieniem Nr  O.T.I.7633-47/06  z 
dnia  21.09.2006r  należy  uznać  że  dla  powyższego  zadania  inwestycyjnego  obowiązek 
opracowania  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  jest  w  pełni 
uzasadniony.

Na  niniejsze  postanowienie  służy  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Topólka 
2. Firma  „INWESTOR”  Kazimierz  Wielichnowski,  ul.  Gałczyńskiego  18,  87-800 

Włocławek
Do wiadomości:

1.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie
1. Starostwo  Powiatowe  w  Radziejowie  Wydział  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i 

Infrastruktury Technicznej
2. a/a


