
 

 

Wąwolnica, dnia 26.04.2016r. 

OŚ 7030.1.03P.16 

 

Postanowienie 
  

Na podstawie art. 123 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 

ust. 1 pkt 44a, pkt 50 i pkt 70 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. (Dz.U. z 

2016 r., poz. 71),  po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Magdaleny Grykałowskiej-Bednarczyk 

(Eko Usługi K.B. ul. Wileńska 2E, 20-603 Lublin – pełnomocnika TERMY CELEJÓW Sp. z o.o., 

ul. Biskupa M. Fulmana 7, 20-492 Lublin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu „Termy Celejów” 

w miejscowości Celejów, gmina Wąwolnica powiat puławski, wraz z załącznikami, w tym kartą 

informacyjną przedsięwzięcia, oraz wyrażonymi w tej sprawie opiniami Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach 

 

postanawiam 

 

uznać za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzanie raportu 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu „Termy 

Celejów” w miejscowości Celejów, gmina Wąwolnica powiat puławski. 

 

W przygotowywanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnym 

z wymaganiami określonymi w art. 66 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 należy w szczególności: 

1) określić zasięg oddziaływania hałasu w wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w 

odniesieniu do terenów chronionych akustycznie, znajdującej się w zasięgu tego 

oddziaływania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

2) przedstawić dokładny opis metod prognozowania poziomu hałasu: opis metody wraz z 

odniesieniem jej do metod referencyjnych zalecanych przez Ministerstwo Środowiska, 

wydruk danych wejściowych, podanie zastosowanych wskaźników poziomu hałasu, 

prezentacja opisowa wyników oraz przedstawienie graficzne propagacji poziomu. Ponadto 

należy skontrolować poprawność przyjętych do obliczeń danych wejściowych, sprawdzić 

przyjęty do obliczeń algorytm wraz z podaniem stopnia niepewności i błędu pomiarowego; 

3) określić przewidywane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko w celu 

minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego zabudowy 

chronionej akustycznie, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu; 
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4) przedstawić analizę stężeń emitowanych do powietrza zanieczyszczeń ze wszystkich 

źródeł emisji i odnieść je do obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony 

powietrza, zagadnienia należy przedstawić w formie graficznej; 

5) przedstawić planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko w zakresie 

ochrony powietrza; 

6) dokonać analizy i oceny zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz sposobów 

ograniczania negatywnych oddziaływań w tym zakresie; 

7) dokonać rozpoznania w zakresie obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia (dolina rzeki Bystrej); 

8) określić źródła poboru wody i wymagane wielkości zapotrzebowania na wodę do 

procesów technologicznych i socjalno-bytowych, w aspekcie racjonalnego 

gospodarowania wodą; 

9) określić szacunkowe ilości powstających ścieków technologicznych i socjalno-bytowych 

oraz sposób postępowania z nimi; 

10) wskazać szacunkowe wielkości emisji wód opadowych i roztopowych z terenu 

przedsięwzięcia oraz sposób postępowania z nimi; 

11) przedstawić propozycje zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji 

i funkcjonowania inwestycji; 

12) odnieść się do wpływu planowanych prac na ewentualne zmiany stosunków wodnych w 

obszarze zlewni rzeki Bystrej; 

13) przedstawić propozycje monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych przed i po 

realizacji przedsięwzięcia; 

14) dokonać identyfikacji jednolitych części wód (JCW), w obrębie których planowane 

przedsięwzięcie jest zlokalizowane i JCW sąsiednich, objętych potencjalnym 

oddziaływaniem przedsięwzięcia, w tym również identyfikację JCWPd (podziemnych) - 

zgodnie z nowym podziałem obowiązującym od 2016 roku czyli w okresie obowiązywania 

nowego cyklu planistycznego „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

na lata 2016 - 2021”; 

15) dokonać analizy wpływu planowanej inwestycji (w aspekcie istniejących uwarunkowań 

hydrograficznych i hydrogeologicznych terenu itp.) na spełnienie celów środowiskowych 

dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w wyniku realizacji 

planowanego przedsięwzięcia, określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dziale III 

ustawy Prawo wodne i w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(MP. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) lub w bieżących aktach prawnych; 

16) podać rodzaje oraz przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie realizacji i 

eksploatacji inwestycji z określeniem ich kodów na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1923); 

17) przedstawić dalszy sposób zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem: miejsca i 

sposobu magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania (rozdział 2 ustawy o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); 

18) przedstawić działania minimalizujące wytwarzanie odpadów; 

19) podać ilość i sposób zagospodarowania powstających mas ziemnych (art. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

20) przedstawić analizę możliwości nakładania się oddziaływań (oddziaływania skumulowane) 

przedmiotowej inwestycji i innych przedsięwzięć istniejących i planowanych zbliżonego 
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typu; 

21) przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym formy ochrony 

przyrody ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) – zwłaszcza Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, 

stanowiska gatunków chronionych oraz rzadkie i wrażliwe na zmiany środowiskowe 

siedliska przyrodnicze (m.in. torfowiska, starorzecza, źródliska, świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie, murawy kserotermiczne i napiaskowe, łęgi i olsy); 

22) ocenić oddziaływanie na wszystkie obszary prawnie chronione oraz inne obszary cenne 

przyrodniczo w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia; 

23) wskazać potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze w tym 

zniszczenie lub przekształcenie siedlisk oraz siedlisk gatunków, dla ochrony których 

utworzono obszary Natura 2000, płoszenie gatunków chronionych, zakłócenie korytarzy 

migracyjnych, zmiany stosunków wodnych oraz inne; 

24) wskazać środki minimalizujące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na przedmioty 

ochrony obszarów Natura 2000 (w szczególności obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty PLH060015 Płaskowyż Nałęczowski) oraz chronione gatunki i siedliska, 

występujące poza obszarami chronionymi a także środków minimalizujących negatywne 

oddziaływanie na przyrodę Kazimierskiego Parku Krajobrazowego; 

25) uzasadnić proponowany przez wnioskodawcę wariant, ze wskazaniem jego oddziaływania 

na środowisko, w szczególności na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz; 

26) przedstawić charakterystykę, rodzaj i skalę oddziaływań inwestycji na klimat, 

uwzględniając następujące zagadnienia: 

- bezpośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów, 

- pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów, 

- utratę siedlisk zapewniających sekwestrację CO2; 

27) przedstawić informacje o działaniach łagodzących zmiany klimatu; 

28) przedstawić informacje o działaniach związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do 

zmian klimatu; 

29) przedstawić charakterystykę, rodzaj i skalę oddziaływań inwestycji na bioróżnorodność 

oraz działania zapewniające minimalizację oddziaływań w tym zakresie, a także 

przywracanie bioróżnorodności; 

30)  przedstawić analizę możliwości występowania konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem. 

Ponadto raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać plan zagospodarowania 

terenu przedsięwzięcia (w formie kartograficznej) w skali odpowiadającej przedmiotowi i 

szczegółowości analizowanych zagadnień – na przedłożonej Mapie zagospodarowania terenu 

planowanego przedsięwzięcia (Załącznik Nr 1) brak jest istotnych elementów zagospodarowania 

terenu (m.in. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków), mogących generować negatywnie 

oddziaływania na środowisko. 

 

Uzasadnienie 

 

Do Wójta Gminy Wąwolnica w dniu 09.03.2016r. wpłynął wniosek Pani Magdaleny 

Grykałowskiej-Bednarczyk (Eko Usługi K.B. ul. Wileńska 2E, 20-603 Lublin – pełnomocnika 
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TERMY CELEJÓW Sp. z o.o., ul. Biskupa M. Fulmana 7, 20-492 Lublin, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

kompleksu „Termy Celejów” w miejscowości Celejów, gmina Wąwolnica powiat puławski. 

Zgodnie z art. 64 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy do przedmiotowego wniosku załączono: 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 5 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), 

 poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który może oddziaływać, 

 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, 

obejmujący teren przewidziany pod planowane przedsięwzięcie, 

 

Zgodnie z załączoną dokumentacją – na podstawie § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a, pkt 50 i pkt 70 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 

planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektów kompleksu „Termy 

Celejów” z podstawową funkcją lecznictwa i rehabilitacji typu SPA, działającego w oparciu o 

źródła wody geotermalnej. Na analizowanym terenie wykonane zostały 2 ujęcia wód: ujęcie wód 

geotermalnych, przeznaczonych do celów balneologicznych (kąpielowych) oraz ujęcie wody 

pitnej. Obiekty będą zasilane w ciepło głównie ze źródeł geotermalnych, poprzez rozdzielnie 

ciepła i wymiennikownie geotermalne. Obok funkcji wiodących, na etapie eksploatacji w 

wielofunkcyjnych obiekcie zostanie zapewniona również oferta wypoczynkowa, gastronomiczna, 

komercyjna oraz kulturalna. W kompleksie „Termy Celejów” zaplanowano: restauracje, 

przestrzenie komercyjne, sale konferencyjne o charakterze wystawowo-imprezowym. 

Maksymalne zużycie wody godzinowe zostało przyjęte na poziomie 30 m
3
/h, natomiast 

maksymalne zużycie roczne będzie na poziomie około 218 124 m
3
/rok. Na terenie 

przedsięwzięcia znajduje się otwór „suchy” GT-1, w którym zostanie zabudowana głęboka sonda 

geotermalna i do którego będzie wtłaczany czynnik grzewczy – woda z ujęcia wody pitnej S-1. 

Zużycie wody do odzysku ciepła w obiegu zamkniętym wyniesie około 1 120 m
3
. Woda 

ciepłownicza będzie krążyła w obiegu zamkniętym. Napełnianie będzie miało charakter 

jednorazowy. Woda z ujęcia S-1 będzie pobierana przede wszystkim do celów sanitarno-

bytowych, technologicznych – woda basenowa oraz gastronomicznych. Maksymalne zużycie 

godzinowe zostało oszacowane na 26 m
3
/h, natomiast maksymalne dobowe zapotrzebowanie na 

wodę z ujęcia S-1 będzie wynosiło 131 m
3
/dobę. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia na stworzenie ośrodka zostanie zagospodarowany 

teren o łącznej powierzchni 6,8 ha. Powierzchnia zainwestowania będzie następująca: 

 powierzchnia zabudowy: 8 000 m
2
, 

 powierzchnia dróg i nawierzchni ruchu kołowego: 4 200 m
2
, 

 powierzchnia pozostałych nawierzchni utwardzonych (w tym baseny zewnętrzne, 

plaże, chodniki, ciągi pieszo-jezdne o ograniczonym ruchu): 7 800 m
2
. 
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Łączna suma jednostek pobytowych będzie wynosiła 100, w tym 70 pokoi standardowych 

oraz 30 apartamentów 2-osobowych lub większych. Zakładana maksymalna ilość osób, jaka 

będzie mogła przebywać w obiekcie w jednostce czasu to 338 osób: 

 200 użytkowników pokoi (goście), 

 50 dodatkowych użytkowników obiektu, niekorzystających z pokoi i apartamentów, 

 88 osób personelu (w ramach jednej zmiany, przy pełnym obłożeniu obiektu, w tym dyżur 

techniczny i administracja). 

Pojazdy pracowników oraz personelu będą lokowane na parkingu podziemnym (1 miejsce/1 

jednostkę pobytową oraz 1 miejsce/20 zatrudnionych na zmianę). Na powierzchni terenu będą       

2 miejsca przeznaczone dla autokarów. 

Ścieki sanitarne oraz technologiczne będą oczyszczane na przewidywanej do realizacji w 

ramach przedsięwzięcia oczyszczalni, a następnie odprowadzane za pomocą doprowadzalnika do 

rzeki. 

Planowany obiekt będzie czynny przez cały rok. 

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki o nr ewid.: 378/2, 378/4, 378/5, 378/7, 378/8, na 

którym zorganizowany zostanie kompleks „Termy Celejów” oraz fragmenty działek nr 779, 

422/1, 846/1, 792, przez które odprowadzana będą oczyszczone ścieki i uzdatnione wody termalne 

po ich wykorzystaniu, a także fragment działki nr 789/4, na której zrealizowany będzie zjazd z 

drogi publicznej. 

Dla przedmiotowego terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wąwolnica, uchwalonego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr 

XXXVIII/249/02 z dnia 12 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 122 z dnia 18 

października 2002 r.), zmienionego uchwałą Rady Gminy Wąwolnica Nr XXI/103/08 z dnia 14 

lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 104 poz. 2630 z dnia 10 października 2008 r.). 

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica i 

zapisami zawartymi w karcie informacyjnej: 

 działki o nr ewid. 378/2, 378/4, 378/5 i 378/7 zlokalizowane są na terenie oznaczonym jako 

I U 57, czyli tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem na realizację 

obiektów lecznictwa o charakterze balneologicznym i in., centrum odnowy biologicznej, 

usługi typu SPA, część pensjonatowo-hotelową i inne usługi w zakresie handlu, 

gastronomii, rzemiosła oraz usługi towarzyszące i wzbogacające program podstawowy; 

 działka o nr ewid. 378/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem I ZP/US/UZ 56 – 

tereny zieleni urządzonej, usług sportu i usług zdrowia; 

 działka o nr ewid. 422/1 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem I Zna55 – 

tereny zieleni nieurządzonej, wchodzącej w skład przyszłego parku zdrojowego, z 

podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń niską o funkcji ochronnej, 

przeciwerozyjnej i przyrodniczo-krajobrazowej; 

 działka o nr ewid. 846/1 zlokalizowana jest na przedmiotowym odcinku, na terenie I WS 54 

i I WS 62 – tereny wód powierzchniowych śródlądowych o podstawowym przeznaczeniu 

gruntów pod cieki wodne, zbiorniki wód otwartych; 

 działka o nr ewid. 792 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym I WS 37 - tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod cieki 

wodne, zbiorniki wód otwartych; 

 działka o nr ewid. 779 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym KDD-G  – teren dróg 

publicznych dojazdowych – gminnych; 
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 działka o nr ewid. 389/4 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym KDZ-P – droga 

powiatowa. 

Ze względu na fakt, iż planowane przedsięwzięcie, usytuowane jest na terenie 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego obowiązują ustalenia zawarte w 

rozporządzeniu Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Kazimierskiego 

Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73 poz. 1525) w opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie bowiem z zapisem § 5 pkt 1 ww. 

rozporządzenia oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje 

zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyżej 

wymieniony zakaz zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody nie dotyczy realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 

krajobrazowego. Paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 

2005r. w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, zakazuje realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Pomimo tego, że 

rozporządzenie przytacza nieobowiązujące w chwili obecnej przepisy zawarte w ustawie Prawo 

ochrony środowiska, to należy stwierdzić, że co do istoty są one tożsame z zapisami ustawy             

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która niejako przejęła zapisy dotyczące 

ocen oddziaływania na środowisko i do której odwołują się zapisy ustawy o ochronie przyrody. 

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) nie oceniono wpływu planowanej inwestycji 

na przedmiot ochrony i ochronę przyrody Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, w tym na 

walory krajobrazowe doliny Bystrej oraz na spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

W KIP nie określono, na jaką liczbę równoważnych mieszkańców (RLM) przewiduje się 

realizację instalacji do oczyszczania ścieków w ramach planowanego przedsięwzięcia. Ponadto w 

przedłożonej dokumentacji kartograficznej (Załącznik Nr 1. Mapa zagospodarowania terenu 

planowanego przedsięwzięcia) nie wskazano lokalizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków (o przepustowości 60 m
3
/dobę), przewidywanej do realizacji w ramach przedsięwzięcia 

(strony: 10, 35 i 44-46 KIP). 

Zastrzeżenia budzą zapisy zawarte na stronie 33 KIP (cyt.): W Programie funkcjonalno-

użytkowym przeanalizowano możliwość zrzutu wody solankowej po jej wykorzystaniu do rzeki 

Bystra, przepływającej w odległości ok. 200 m od kompleksu „Termy Celejów”. Instalacja do 

przesyłu uzdatnionej wody będzie stanowiła element przedsięwzięcia. Alternatywnym wariantem 

zagospodarowania wody geotermalnej po jej użyciu jest realizacja kolejnego odwiertu („GT-3”, 

który miałby funkcjonować w dublecie z „GT-2” jako zatłaczający) – w materiale kartograficznym 

(Załącznik Nr 1. Mapa zagospodarowania terenu planowanego przedsięwzięcia) nie wskazano 

lokalizacji stacji uzdatniania solanki (wody termalnej), przewidzianej w opcji 1 (Załącznik Nr 8). 

Realizacja instalacji do oczyszczania ścieków i zrzutu wody solankowej może naruszać zakazy 

obowiązujące na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, wskazane w rozporządzeniu Nr 4 

Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego - m.in. zakaz wymieniony w § 5 pkt 11 ww. rozporządzenia (cyt.): utrzymywania 

otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych. 
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W toku postępowania zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Lublinie oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z prośbą o wydanie opinii 

co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz co do konieczności sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach w piśmie 

ONS-NZ.700.19.16 z dnia 12.04.2016r. wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie 

WSTV.4240.44.2016.AP.AS z dnia 08.04.2016r. wyraził opinię, że jest konieczność 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko oraz wyraził na co należy szczególnie zwrócić uwagę w raporcie. 

Biorąc to wszystko pod uwagę i kierując się wymogami art. 63 ust. 1 i art. 68 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 należy 

stwierdzić, że uzasadnione jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz 

sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

 

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie  

7 dni od daty doręczenia. 

 

                                                                   
                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Pani Magdalena Grykałowska-Bednarczyk Eko Usługi K.B.  

ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin (pełnomocnik inwestora); 

2. Strona internetowa gminy http://bip.wawolnica.pl 

3. a/a. 

 


