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D E C Y Z J A  N R  7912016 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zwiqzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 
pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnianiu 
inforrnacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz 3 3 ust. 1 pkt 79 rozporzqdzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziek mogqcych znaczqw oddzialywat 
na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku zloionego w dniu 9 grudnia 
2015 roku na wniosek Pana Mateusza Chrnielewskiego SAFEGE Oddzial w Polsce, Al. Jerozolimskie 
134,02-305 Warszawa - Pdnomocnika Miasta i Gminy Serock 

s t w i e r d z a m  
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia polegajqcego 
na: Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowie kanalizacji sanitarnej 
rejon Borowa Gora-Dosin-Skubianka-Jachranka-lzbica. 

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszej decyzji o srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

U Z A S A D N I E N I E  
W dniu 9 grudnia 2015 roku Pan Mateusz Chmielewski SAFEGE Oddzial w Polsce, 

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa - Pelnomocnik Miasta i Gminy Serock wystqpil z wnioskiem 
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajqcego na: 
Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowie kanalizacji sanitarnej rejon Borowa 
Gora-Dosin-Skubianka-Jachranka-lzbica. 

Planowane przedsiewziecie naleiy do kategorii przedsiewziek okreSlonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale 
spdeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (j.t. Dz. U. z 2016 
r., poz. 353) oraz wymienione jest w 3 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie przedsiewziet mogqcych znaczqco oddzialywat na Srodowisko (j.t. Dz. U. z 2016, 
poz. 71), tj. ,,sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej n i i  1 km, 
z wylqczeniem ich przebudowy rnetodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych 
w pasie drogowym i obszarze kolejowyrn oraz przylqczy do budynkow", nalezq do przedsiewziet 
mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywat na Srodowisko. 

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu 
inforrnacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na Srodowisko, organ wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 
wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Paristwowego 
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Legionowie o wyrazenie opinii w do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddzialywania tego przedsiewziecia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Legionowie opiniq sanitarnq z dnia 25 stycznia 201 6 roku 
(znak sprawy: PPIS.ZNS.712.236.5.16) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 
opiniq z dnia 8 lutego 201 5 roku (znak sprawy: WOOS-11.4240.1 0 7 . 2 0 1 6 . ~ ~ ~ ) ~  stwierdzili o braku 
koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie oddzialywania na Srodowisko dla powyzszej 
inwestycji. 

Biorqc pod uwage charakterystyke przedsiewziecia oraz opinie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie i Paristwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Legionowie, 



Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 23 lutego 2016 roku wydal postanowienie nr 312016 (znak 
sprawy: 0S~i~.6220.22.2015) o odstqpieniu od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko dla przedsiewziecia mogqcego potencjalnie znaczqco oddzialywac na Srodowisko, 
polegajqcego na: ,,Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowie kanalizacji 
sanitarnej rejon Borowa Gora-Dosin-S ku bian ka-Jachran ka-Izbica". 

W ramach postepowania uwzgledniono lqczne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko tj.: 

I. Rodzaj i charakterystyka przedsiqwziqcia, z uwzglqdnieniem: 

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, 
budowie kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Gora-Dosin-Skubianka-Jachranka-lzbica. 
Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- 
tlocznym wraz z przykanalikami do granicy dzialek niezabudowanych, przylqczami do budynkow 
na dzialkach zabudowanych oraz infrastrukturq towarzyszqcq. Planowana inwestycja bedzie miala 
charakter liniowy i prowadzona bedzie w rejonie ulic: Jasnej, Jesiennej, Borowej, Wspolnej, drogi 
gminnej nr 180425W, Ustronnej, Zachodniej, Kuny Lesnej, Szcz~sliwej, Dosihskiej, Zegrzyliskiej, 
Maciejki, Zielone Wzgorze, Perlowej, Sportowej, Turkowskiej, Nasturcji, Pieknej, Brzozowej, 
Wiejskiej i Przygody. Planowana powierzchnia czasowo zajmowanego pasa terenu w czasie 
prowadzenia prac budowlanych pod projektowane sieci bedzie wynosila ok. 16,5 tys. m2. 
Planowana siec kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z przewodow PE, PEHD, PVC, PVC-U 
lub z kamionki. Srednice przewodow wyniosq od ok. 160 mm do ok. 400 mm. Na sieci kolektorow 
tranzytowych i podstawowych znajdowaly sie bedq studnie rewizyjne, pdqczeniowe, ktore wykonane 
bedq z tworzyw sztucznych, zywic poliestrowych lub wykonane bedq jako zelbetowe, o srednicach 
od ok. 425 mm do ok. 1000 mm. Odleglosci pomiedzy studniami wynosic bedq ok. 50 m. W bocznych 
kanalach, tj. kolektorach lokalnych, zastosowane zostanq studzienki polietylenulpolipropylenu 
o Srednicy od ok. 425 mm do ok. 1000 mm. Planowana sieC kanalizacji tlocznej wykonana zostanie 
z rur PE lub PEHD. Srednice prrewodow tlocznych wynosiC bgdq od ok. 63 mm do ok. 225 mm. 
Na trasie rurociqgow tlocznych znajdowaly sie bedq studnie rewizyjne o srednicy wynoszqcej 
maksymalnie ok. 1200 mm. 
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia wykonane bedq pompownie sieciowe. Bqdq to szczelne 
zbiorniki, wyposazone w uklad do podnoszenia poziomu sciekow. Zbiornik pompowni spelnial bedzie 
funkcje komory czerpalnej i wykonany bedzie jako zbiornik z betonu, polimerobetonu lub jako 
sprefabrykowany z tworzywa sztucznego o gtgbokosci ok. 4-8 m. Wentylowanie ww, zbiornikow 
odbywalo sie bedzie poprzez zastosowanie filtrow biologicznych lub za pomocq rur wywiewnych 
z kominkiem. W kaidej pompowni zainstalowane bedq dwie lub trzy pompy sterowane 
automatycznie. Ponadto przepompownie posiadac bedq wbudowany uklad sterowania i sygnalizacji 
stanow awaryjnych. 
Planowana siec kanalizacyjna wykonana bedzie zarowno w wykopie otwartym, wraz 
z ubezpieczeniem Scian wykopu, jak rowniez metodami bezwykopowymi (np. metodami 
mikrotunelingu, przewiertami sterowanymi, horyzontalnymi lub poprzez przeciski i przewierty). 
W przypadku zaistnienia trudnych warunkow gruntowych (tj. przy wysokim poziomie wod 
gruntowych), wykonane bedzie odwodnienie wykopow poprzez zastosowanie iglofiltrow. Wody 
z odwodnienia zagospodarowane zostanq w obrebie placu budowy lub kierowane bqdq do ciekow 
wodnych. 
b) powiqzai z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan 
przedsiewziet znajdujqcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaC przedsiqwziqcie: 
Planowana inwestycja powiqzana bedzie z infrastrukturq drogowq ze wzgledu na lokalizacje sieci, 
w obrebie drdg. Jednakie ze wzgledu na skale i charakter inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci 
wystqpienia oddzialywan skumulowanych. 
c) wykorzystania zasobow naturalnych: 
W trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywana bgdq woda, paliwa, energia elektryczna oraz 
niezbedne do realizacji przedsiewziecia surowce i materialy budowlane. 
Na etapie eksploatacji wykorzystywana bedzie m.in. energia elektryczna do pracy pompowni sciekow. 



d) ernisji i wystepowania innych uciqzliwoSci: 
Na etapie realizacji przedsiewziecia zrodlern ernisji substancji do powietrza oraz ernisji halasu b@q 
prace budowlane oraz ruch pojazdbw. UciqzliwoSci te bedq rnialy charakter krotkotrwaly i ustqpiq 
po zakonczeniu prac realizacyjnych. W celu rninirnalizacji oddzialywania planowane prace budowlane 
prowadzone bedq w godzinach 6:OO-22:OO przy uiyciu rnaszyn znajdujqcych si t  w dobryrn stanie 
technicznyrn. 
Powstajqce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady zostanq zagospodarowane zgodnie 
z obowiqzujqcyrni przepisarni. Powstajqce rnasy ziernne zostanq ponownie wykorzystane na terenie 
planowanej inwestycji. 
Planowana siec kanalizacyjna wykonana bedzie zarowno w wykopie otwartyrn, wraz z ubezpieczeniern 
Scian wykopu, jak r6wniei rnetodarni bezwykopowyrni (np. rnetodarni rnikrotunelingu, przewiertarni 
sterowanyrni, horyzontalnyrni lub poprzez przeciski i przewierty). 
W przypadku zaistnienia trudnych warunkbw gruntowych (tj. przy wysokirn poziornie wod 
gruntowych), wykonane bedzie odwodnienie wykopow poprzez zastosowanie iglofiltrow. Wod y 
z odwodnienia zagospodarowane zostanq w obrebie placu budowy tub kierowane bqdq do ciekow 
wodnych. Powstajqce na etapie realizacji Scieki bytowe bedq gromadzone w szczelnych zbiornikach 
przewoznych toalet i przekazywane uprawnionyrn podrniotorn do dalszego zagospodarowania. 
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia irodlern niewielkiej ernisji halasu bedq przepornpownie 
Sciekbw. Usytuowanie przepornpowni pod zierniqzrninirnalizuje halas wytwarzany przez te urzqdzenia. 
W celu rninirnalizacji uciqzliwoSci zapachowych na etapie eksploatacji, w obrqbie pornpowni Sciekbw 
zastosowane zostanqfiltry biologiczne, neutralizujqce zapachy. 
Przedmiotowe przedsiewziecie pozwoli wyelirninowac problem nieszczelnoSci zbiornikbw 
bezodplywowych (szarnb) oraz niekontrolowanych zrzutow Sciekow do Srodowiska. 
Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje uciqzliwoSci, ktore rnoglyby znaczqco 
negatywnie wplywac na jakoSC Srodowiska. 
e) ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i stosowanych 
technolog ii: 
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec rnogqcych powodowak ryzyko wystqpienia 
powaznej awarii. 

11. Usytuowanie przedsiqwziecia, z uwzglednieniem moiliwego zagroienia dla srodowiska, 
w szczeg6lno4ci przy istniejqcym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siq 
srodowiska i odnawiania siq zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzglgdniajqce: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o piytkirn zaleganiu wod podziernnych: 
Z karty inforrnacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby planowana inwestycja realizowana byla 
na obszarach wodno-blotnych. W przypadku zaistnienia trudnych warunkow gruntowych 
(tj. przy wysokirn poziornie wod gruntowych), wykonane bedzie od wodnienie wykopbw poprzez 
zastosowanie iglofiltrow. Wody z odwodnienia zagospodarowane zostanq w obrebie placu budowy 
lub kierowane bedq do ciekow wodnych. Planowana inwestycja bedzie przekraczala rnniejsze cieki 
i rowy rnelioracyjne. Przekroczenia pod ciekarni i rowarni wykonane zostanq zgodnie z wytycznyrni 
otrzyrnanyrni od ich wlaScicieli i zarzqdcow. Do pokonania rnniejszych ciekbw wodnych i rowow 
zostanie wykorzystana bezkolizyjna rnetoda bezwykopowa (przecisklprzewiert), co zrnniejszy 
ingerencje w istniejqce zagospodarowanie terenu i Srodowisko naturalne oraz skroci czas wykonywania 
robot. 
b) obszary wybrzezy: 
Przedrniotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszararni wybrzezy. 
c) obszary gorskie lub IeSne: 
Przedrniotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszararni gorskirni i lesnyrni. 
obszary objete ochronq, w tym strefy ochronne ujeC w6d i obszary ochronne zbiornikow w6d 
Srodlqdowych: 
Z karty inforrnacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby planowana inwestycja realizowana byla na 
obszarach objetych ochronq, w tyrn w strefach ochronnych ujeC wod i obszarach ochronnych 
zbiornikbw wod Srodlqdowych. 



e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystqpowanie gatunkbw roslin i zwierzqt 
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochronq, w tym obszary Natura 2000 
oraz pozostate formy ochrony przyrody: 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na granicy obszaru podlegajqcego ochronie 
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.) 
tj. obszaru Natura 2000 Swietliste dqbrowy i grqdy w JaMonnej PLH140045. 
Zagrozeniem dla ww, obszaru Natura 2000 moze byc gospodarka lesna, nawet przy standardowym 
stosowaniu rebni gniazdowych. Obecna struktura wiekowa drzewostanu sugeruje, ze w wyniku 
pozyskiwania drewna sredni wiek drzewostanu ulegnie obnizeniu. Drugim zagrozeniem jest zanikanie 
swietlistej dqbrowy (proces ogolnopolski) i sukcesja w kierunku grqdu. Juz obecnie obserwuje siq rozne 
stadia posrednia miedzy grqdami, dqbrowami i borami mieszanymi. Zagrozenia zewnetrzne sq 
niewielkie i mogq siq wiqzaC ze zwiekszaniem penetracji przez ludzi oraz 
z rozbudowq (poprawq jakosci) sieci drogowej. 
Zgodnie z przedlozonq dokumentacjq na terenie objetym inwestycjq znajduje sie zielen niska oraz 
wysoka. SieC kanalizacyjna zostanie zaprojektowana tak, by uniknqt lub zminimalizowac naruszenia 
szaty roslinnej. Planowana inwestycja nie przechodzi przez tereny lesne, gtownie idzie pasem 
drogowym, co minimalizuje ilosC napotkanej roSlinnoSci. 
Planowana inwestycja bedzie przekraczala mniejsze cieki i rowy melioracyjne. Przekroczenia 
pod ciekami i rowami wykonane zostanq zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od ich wlascicieli 
i zarzqdcow. Do pokonania mniejszych ciekow wodnych i rowow zostanie wykorzystana bezkolizyjna 
metoda bezwykopowa (przecisklprzewiert), co zmniejszy ingerencje w istniejqce zagospodarowanie 
terenu i Srodowisko naturalne oraz skroci czas wykonywania robot. 
Z uwagi na podziemny charakter inwestycji nie wystqpi zmiana w sposobie uzytkowania terenu oraz 
w krajobrazie rejonu inwestycji. 
Biorqc powyzsze pod uwagq, po analizie charakteru i lokalizacji przedsiewziecia, wyraza sie opinie, 
ze ww, inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogqcym znaczqco negatywnie oddzialywac 
na najblizszy obszar Natura 2000 oraz wplynqc na integralnosh i spojnosC Europejskiej Sieci 
Natura 2000. 
f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na terenie, na ktorym 
standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
g) obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarach o krajobrazie 
majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
h)gqstosC zaludnienia: 
GestosC zaludnienia na terenie gminy Serock wynosi 65 oslkm2 (wg danych GUS z 2015 r.). 
i) obszary przylegajqce do jezior: 
W bezposrednim sqsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujq jeziora. 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. 

Ill. Rodzaj i skala moiliwego oddzialywania rozwaianego w odniesieniu do uwarunkowan 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsiewziecie moze 
oddzialywak: 
Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca 
jego realizacji. 
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze: 
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na Srodowisko. 
c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciqzenia istniejqcej infrastruktury 
technicznej: 



lnformacje zawarte w przedlozonej dokumentacji pozwalajq stwierdzic brak moiliwoSci wystqpienia 
oddzialywai o znacznej wielkoici i z~oionosci. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczqco 
negatywnie oddzialywac na Srodowisko. 
d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
lnforrnacje zawarte w przedtozonej dokurnentacji wskazujq na wystqpienie oddzialywan na etapie 
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie oddzialywania bqdq mialy jedynie zasieg 
lokalny i ograniczqsie do najblizszego terenu realizacji inwestycji. 
e) czasu trwania, cz~stotliwosci i odwracalnoSci oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia bedq krbtkotnvale i ustqpiq 
po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsiqwziecia nie spowoduje uciqzliwoSci, 
ktbre moglyby negatywnie wplywaC; na jakoSC Srodowiska. 

Wlw przedsiewzigcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
grniny Serock przyjetym Uchwalq Nr 2211Vl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.02.2015 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C1, powiat 
legionowski, woj. rnazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 2164 z dnia 13.03.2015 r.). 
Teren planowanego przedsiewziecia pdozony bqdzie w obrebie terenow zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej illub zabudowy uslug nieuciqzliwych, oznaczonych symbolem MNIU16 oraz w obrebie 
terenow drog publicznych klasy technicznej drogi dojazdowej, oznaczonych symbolem KDDG. 
Zgodnie z Dz. I pkt 14 ppkt 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla infrastruktury 
technicznej w zakresie odprowadzania Sciekow bytowych ustala sie: 
a) odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzezeniem przepisbw odrqbnych, 
b) srednice sieci kanalizacji sanitarnej od 160 mm, 
c) odprowadzanie do oczyszczalni Sciekow ,,Deben. 

W toku postepowania administracyjnego nie wplyn@y zadne uwagi, protesty ani wnioski 
dotyczqce planowanej inwestycji. 

Majqc powy2sze na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddzialywania na srodowisko przed 
wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e  
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwdawczego 

w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w terminie 14 dni 
od daty doriczenia. 

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie rodzi 
praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieh osob trzecich. 

Zalqczniki do decyzji: 
1 Charakterystyka przedsiewzi~ia. 

Otrzymujq: 
1. Adresat* 
2. ala. 

q r  in & na Kamola 

' powytej 20 stron postgpowania, dlatego podano do publicxnej wiadomoSci (tablii  ogkszeh UMiG Serock, strona internetowa urzgdu-bip, w terenie 
w pobliiu rn iew planowanego przedsigwzi@a), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postqpwania adrninistracyjnego (DL U. 
z 2016 r., poz 23 z pbin. zm.), w miqzku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 p&dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochmnie, 
udziak spoleczehstwa w ochmnie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz U. z 2016 r., poz. 353 z @in. z J ~ . ) .  



Zalqcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 7912016 z dnia 23.03.2016 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA 

Planowane przedsiewziecie polegat bedzie na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Serock, budowie kanalizacji sanitarnej rejon Borowa G6ra-Dosin-Skubianka-Jachranka-lzbica. 
Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji sanitamej w systemie grawitacyjno 
-bcznym wraz z przykanalikami do granicy dzialek niezabudowanych, przylqczami do budynkow 
na dzialkach zabudowanych oraz infrastrukturq towarzyszqcq. 
Planowana inwestycja bedzie rniala charakter liniowy i prowadzona bedzie w ulicy Jasnej w Jachrance, 
oraz w rejonie ulicy Jesiennej, Borowej, Wspolnej, drogi gminnej nr 180425W, Ustronnej, Zachodniej, 
Kuny Lesnej, Szcz~Sliwej, Dosiliskiej, Zegrzyriskiej, Maciejki, Zielone Wzgorze, Perlowej, Sportowej, 
Turkowskiej, Nasturcji, Piqknej, Brzozowej, Wiejskiej i Przygody. 
Siec kanalizacji wykonana zostanie z przewodow PE, PEHD, PVC, PVC-U lub z kamionki. Srednice 
przewodow wyniosqod ok. 160 mm do ok. 400 mm. Na sieci kolektorow tranzytowych i podstawowych 
znajdowaly sie bedq studnie rewizyjne, pdqczeniowe, ktore wykonane bedq z tworzyw sztucznych, 
zywic poliestrowych lub wykonane bedqjako zelbetowe, o Srednicach od ok. 425 mm do ok. 1000 mm. 
OdlegloSci pomiedzy studniami wynosiC bqdqok. 50 m. W bocznych kanalach, tj. kolektorach lokalnych, 
zastosowane zostanq studzienki polietylenulpolipropylenu o Srednicy od ok, 425 mm 
do ok. 1000 mm. Planowana siec kanalizacji tlocznej wykonana zostanie z rur PE lub PEHD. Srednice 
przewodow tlocznych wynosic bedq od ok. 63 mm do ok. 225 mm. Na trasie rurociqgow tlocznych 
znajdowaly sie bedqstudnie rewizyjne o Srednicy wynoszqcej maksymalnie ok. 1200 mm. 
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia wykonane bedq pompownie sieciowe. Bed$ to szczelne 
zbiorniki, wyposaione w uklad do podnoszenia poziomu Sciekow. Zbiomik pompowni spelnial bedzie 
funkcje komory czerpalnej i wykonany bedzie jako zbiornik z betonu, polimerobetonu lub jako 
sprefabrykowany z tworzywa sztucznego o glvbokosci ok. 4-8 m. Wentylowanie ww. zbiornikbw 
odbywalo sie bedzie poprzez zastosowanie filtrow biologicznych lub za pomocq rur wywiewnych 
z kominkiem. W kazdej pompowni zainstalowane bedq dwie lub trzy pompy sterowane 
automatycznie. Ponadto przepompownie posiadac bqdq wbudowany uklad sterowania i sygnalizacji 
stanow awaryjnych. 
Planowana siec kanalizacyjna wykonana bedzie zarowno w wykopie otwartym, wraz 
z ubezpieczeniem Scian wykopu, jak rowniez metodami bezwykopowyrni (np. metodami 
mikrotunelingu, przewiertarni sterowanyrni, horyzontalnymi lub poprzez przeciski i przewierty). 
W przypadku zaistnienia trudnych warunkow gruntowych (tj, przy wysokim poziomie wod 
gruntowych), wykonane bedzie odwodnienie wykopow poprzez zastosowanie igbfiltrow. Wody 
z odwodnienia zagospodarowane zostanq w obrebie placu budowy lub kierowane bedq do ciekow 
wodnych. t l c r l  durmistrze h ta i Gminy Sereck 
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