Sztum, dnia 25.07.2022r.
GKV.6220.11.7.2021
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i 2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.
1029), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku, który złożył
Pan …………………….. pełnomocnik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa
miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie” przewidzianego do
realizacji na działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina
Sztum.
orzekam:
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno –
biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie” przewidzianego do realizacji na
działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina
Sztum.
2. Nałożyć na wykonawcę poniższe wymagania dotyczące etapu realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia:
1) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
a) zapewnić stabilną pracę istniejących urządzeń oczyszczalni w celu minimalizacji
zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków;
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt — płazów,
gadów i małych ssaków. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac,
przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza
teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod
nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego
sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić
odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;
c) sypkie materiały budowlane zabezpieczyć przed rozwiewaniem w celu zapobiegania
wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych, np. poprzez ich osłonięcie, np. plandekami;
d) prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem (tereny
zabudowy mieszkaniowej) prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do
22:00); chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych

prac;
e) wierzchnią, zebraną, warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miarę możliwości, do
zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;
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zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć
w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów
i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
g) wyposażyć teren przedsięwzięcia – w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
h) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na
bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez
uprawniony podmiot;
i) zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu,
maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych,
zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo –
wodnego i wód powierzchniowych;
j) należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
k) w trakcie wykonywania prac budowlanych zapewnić pracownikom dostęp do
sanitariatów;
l) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w
wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed
przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich
sprawny odbiór Iub ponowne wykorzystanie.
2) Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
a) zabezpieczyć awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków z agregatu prądotwórczego
w przypadku zaniku zasilania podstawowego, co wykluczy możliwość zakłóceń
w procesie oczyszczania ścieków w przypadku awarii zasilania;
b) przewidzieć możliwość wykorzystania części oczyszczonych ścieków na potrzeby
technologiczne oczyszczalni;
c) sposób ostatecznego zagospodarowania osadu określić po przeprowadzeniu badań
bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawartości stężenia metali
ciężkich;
d) wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia
technologiczne poszczególnych elementów składowych wykonać z materiałów
gwarantujących szczelność;
e) należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni
ścieków oraz jej stanem technicznym.
3) Wymagania do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
a) uwzględnić w parametrach jakościowych oczyszczonych ścieków stężenia
charakterystyczne dla ścieków przemysłowych (np. azot amonowy, substancje
ekstrahujące się eterem naftowym) kierowanych do komunalnej oczyszczalni ścieków,
zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.
U. 2019 r., poz. 1311);
b) przewidzieć:
 zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości związanych z ewentualną emisją
odorów i hałasu z obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków poprzez:
f)
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 zastosowanie urządzeń antyodorowych, np. w postaci filtrów;
 zainstalowanie dmuchaw w zamkniętym budynku;
 sporządzić bilans odpadów wytworzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia ze
wskazaniem sposobu ich zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych;
c) sporządzić bilans odpadów wytworzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia ze
wskazaniem sposobu ich zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych;
d) do nasadzeń zieleni na terenie oczyszczalni ścieków zaprojektować wykorzystanie
gatunków roślin rodzimych geograficznie i siedliskowo.
3. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 17.12.2021r. do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum został złożony wniosek
(nr rej. 12324/21), który złożył Pan …………………….. pełnomocnik Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum.
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74
ust. 3 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) obwieszczeniem oznaczonym
numerem GKV.6220.11.1.2021 z dnia 30.12.2021r. poinformowano o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony postępowania.
W zawiadomieniu wskazano na możliwość zapoznania się z wnioskiem oraz dokumentacją
sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pokój nr 57 (II
piętro), w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, w środę w godzinach 7.30
– 17.00 i piątek w godzinach 7.30 – 14.00.
Działając w oparciu o art. 64 ust. 1 i ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 ze zm.), pismem oznaczonym numerem GKV.6220.11.2.2021 z dnia 05.01.2022r.
wystąpiono z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o wyrażenie opinii w przedmiocie
konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na
środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu pismem
o sygn. GD.ZZŚ.2.435.5.2022.MK z dnia 18.01.2022r. (wpłynęło dnia 20.01.2022r.
nr rej. 768/22) wezwało Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do złożenia wyjaśnień informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ
prowadzący postępowanie GKV.6220.11.3.2021 z dnia 28.01.2022r. wezwał wnioskodawcę
do uzupełnienia informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z żądaniem organu
opiniującego. Ponadto z uwagi na szeroki zakres uzupełnienia pismem GKV.6220.11.4.2021
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z dnia 03.02.2022r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu o wydłużenie terminu przedłożenia przedmiotowych wyjaśnień o 14
dni tj. do dnia 17.02.2022r., na co uzyskano zgodę. Wnioskodawca pismem z dnia
10.02.2021r. (data wpływu 14.02.2022r. nr rej. 2016/22) uzupełnił kartę informacyjną
przedsięwzięcia o informacje o które proszono w wezwaniu Dyrektora Zarządu Zlewni
w Elblągu oraz pismem z dnia 10.02.2022r. (data wpływu 14.02.2022r. nr rej. 2017/22)
przedłożył aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
pismem GKV.6220.11.5.2021 z dnia 17.02.2022r. złożone przez wnioskodawcę wyjaśnienia
oraz aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia przesłał do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Zarząd Zlewni w Elblągu oraz pozostałych organów opiniujących.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-GdWOO.4220.18.2022.IB.1 z dnia 23.02.2022r. (data wpływu 28.02.2022r. nr rej. 2604/22)
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum. Jednocześnie wskazał na
konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących
warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
a) zapewnić stabilną pracę istniejących urządzeń oczyszczalni w celu minimalizacji
zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków;
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt — płazów,
gadów i małych ssaków. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac,
przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza
teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod
nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego
sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić
odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;
c) sypkie materiały budowlane zabezpieczyć przed rozwiewaniem w celu zapobiegania
wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych, np. poprzez ich osłonięcie, np. plandekami;
d) prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem (tereny
zabudowy mieszkaniowej) prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do
22:00); chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych

prac;
e) wierzchnią, zebraną, warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miaro możliwości, do
zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;
2) Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
a) zabezpieczyć awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków z agregatu prądotwórczego
w przypadku zaniku zasilania podstawowego, co wykluczy możliwość zakłóceń
w procesie oczyszczania ścieków w przypadku awarii zasilania;
b) przewidzieć możliwość wykorzystania części oczyszczonych ścieków na potrzeby
technologiczne oczyszczalni;
c) sposób ostatecznego zagospodarowania osadu określić po przeprowadzeniu badań
bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawartości stężenia metali
ciężkich;
3) Wymagania do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
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uwzględnić w parametrach jakościowych oczyszczonych ścieków stężenia
charakterystyczne dla ścieków przemysłowych (np. azot amonowy, substancje
ekstrahujące się eterem naftowym) kierowanych do komunalnej oczyszczalni ścieków,
zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.
U. 2019 r., poz. 1311);
b) przewidzieć:
 zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości związanych z ewentualną emisją
odorów i hałasu z obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków poprzez:
 zastosowanie urządzeń antyodorowych, np. w postaci filtrów;
 zainstalowanie dmuchaw w zamkniętym budynku;
 sporządzić bilans odpadów wytworzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia ze
wskazaniem sposobu ich zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych;
c) sporządzić bilans odpadów wytworzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia ze
wskazaniem sposobu ich zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych;
d) do nasadzeń zieleni na terenie oczyszczalni ścieków zaprojektować wykorzystanie
gatunków roślin rodzimych geograficznie i siedliskowo.
Dnia 09.03.2022r. (nr rej. 3002/22) wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o sygn. GD.ZZŚ.2.435.5.2022.MK z dnia
04.03.2022r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan
zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych dla
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum. Uzasadniając swoje stanowisko
organ wskazał, iż: „Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej
przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane
rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów
środowiskowych, określonych dla nich w «Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły», przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i 1958), przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w niniejszej
opinii.”. Jednocześnie organ określił następujące warunki i wymagania:
1. zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć
w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów
i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
2. wyposażyć teren przedsięwzięcia – w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
3. w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na
bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez
uprawniony podmiot;
4. zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu,
maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych,
a)
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zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo –
wodnego i wód powierzchniowych;
5. należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
6. w trakcie wykonywania prac budowlanych zapewnić pracownikom dostęp do
sanitariatów;
7. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w
wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed
przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich
sprawny odbiór Iub ponowne wykorzystanie;
8. wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia
technologiczne poszczególnych elementów składowych wykonać z materiałów
gwarantujących szczelność;
9. należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni
ścieków oraz jej stanem technicznym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nie wydał opinii, o której mowa
w art. 64 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 w terminie 14 dni, wobec czego zgodnie z art. 78 ust. 4 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 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1029), uznano to jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-GdWOO.4220.18.2022.IB.3 z dnia 21.03.2022r. (nr rej. 3645/22) poinformował, że podtrzymuje
stanowisko zawarte w postanowieniu RDOŚ-Gd-WOO.4220.18.2022.IB.1 z dnia 23.02.2022r.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r., poz. 1839) kwalifikowane jest jako:
„przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w
których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu
część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w
ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaż ,sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub
montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one
objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”; w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 79) jako:
”instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do
obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców
rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.”
Na podstawie art. 85 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) organ
prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej analizy uwarunkowań, o których mowa
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a mianowicie:
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
A. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przebudową i rozbudową istniejących obiektów
oczyszczalni ścieków oraz montażem ogniw fotowoltaicznych, zlokalizowanych
w miejscowości Sztumskie Pole. Teren inwestycji obejmuje działki o nr ew. 417, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425 obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum. Istniejąca oczyszczalnia odbiera
i oczyszcza ścieki z miasta i gminy Sztum. Miasto i Gmina Sztum jest aglomeracją
o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 20 993, wyznaczoną uchwałą nr XXVII/2017/2020
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Sztum. Oczyszczalnia ścieków po przebudowie będzie obsługiwała 25 600 RLM
(równoważna Iiczba mieszkańców).
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny zlokalizowany na działce nr 414
obręb Sztumskie Pole, dalej po 200 m Jezioro Parlety, które łączy się z Jeziorem Kaniewskim
poprzez kanał Kaniewski i ciek Rów Biały i dalej z Jeziorem Dąbrówka Malborska.
Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków ma powierzchnie wynoszącą
ok. 77.297 m2. Powierzchnia terenu na którym realizowana będzie inwestycja wyniesie
ok. 37.348 m2. Po rozbudowie zwiększy się wielkość powierzchni biologicznie czynnej, która
wynosić będzie ok. 9.906,78 m2. Ponadto powierzchnia budynków istniejących i
projektowanych stanowić będzie ok. 2.825, 27 m2, powierzchnia budowli istniejących, w tym
poletka po przebudowie – ok. 15.146,01 m2, powierzchnia terenów utwardzonych (drogi,
chodniki, schody) istniejące i projektowane – ok. 6.760,29 m2, powierzchnia terenów
utwardzonych (utwardzenie żwirowe pod instalacje paneli fotowoitaicznych oraz projektowana
droga gruntowa utwardzona tłuczniem) – ok. 2.709,65 m2.
Oczyszczalnia zaplanowana została jako układ przepływowy z bioreaktorami działającymi
w oparciu o metodę osadu czynnego w technologii MBR, ze wstępną denitryfikacją oraz
biologicznym usuwaniem fosforu, wspomaganym chemicznie przy pomocy soli żelaza (PIX).
W ramach rozbudowy wykonane zostaną:
 nowy ciąg w układzie grawitacyjnego przepływu – kraty wstępnego cedzenia, piaskownik,
sita cedzenia dokładnego – odpływ do nowej pompowni pośredniej;
 nowy punkt zlewny ścieków dowożonych;
 nową pompownię ścieków dowożonych i ścieków własnych;
 nowy zbiornik retencyjny o pojemności zapewniającej wyrównanie nierównomierności
dopływu w ciągu doby (istotny element optymalizacji kosztu membran);
 nowe dwa równolegle ciągi komór denitryfikacji-nitryfikacji z defosfatacją wstępną;
 dwa ciągi membran filtracji osadu czynnego;
 nowy budynek technologiczno-obsługowy;
 nowy zespól dmuchaw;
 układ zagęszczania i stabilizacji osadu nadmiernego;
 układ odwadniania osadu z wirówką;
 instalacja wapnowania osadu odwodnionego z silosem wapna;
 wiata na osad końcowy – do wykorzystania rolniczego lub do rekultywacji;
 obiekty infrastruktury technicznej np. nowy agregat prądotwórczy, nowa stacja trafo, nowy
zbiornik do celów ochrony pożarowej, instalacja fotowoltaiczna itp.;
 nowy budynek administracyjno-techniczny.
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Nowe obiekty technologiczne zaplanowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej części
mechanicznej, która ze względu na swoje zużycie, docelowo zostanie wyłączona
z eksploatacji. Poza częścią mechaniczną, w ramach zaplanowanej inwestycji, zastąpieniu
podlegać będzie również część biologiczna oczyszczalni. Planowane przedsięwzięcie zakłada
budowę nowego ciągu oczyszczania biologicznego oraz nowego ciągu przeróbki osadów.
Zmianie ulegnie też technologia oczyszczania ścieków.
Projektowana oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest głównie do odbioru i oczyszczania
ścieków komunalnych, pochodzących z kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej,
funkcjonującej na terenie miasta i gminy Sztum. W ładunku ścieków dopływających do
oczyszczalni uwzględniono również ścieki z zakładów przemysłowych znajdujących się na
terenie gminy, w szczególności z zakładów przemysłu spożywczego.
Prognozowane stężenia i ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych:
Wskaźnik
BZT5
CHZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny

Stężenie mg/dm3
482
964
543
90
20

Ładunek kg/d
1 589
3 180
1 792
296
66

Układ technologiczny istniejącej oczyszczalni nie gwarantuje dostatecznej redukcji związków
azotu i fosforu we wszystkich warunkach funkcjonowania oczyszczalni, dlatego podjęto
decyzje o zmianie technologii oczyszczania ścieków komunalnych. Funkcjonująca obecnie
oczyszczalnia składa się z obiektów oczyszczania mechanicznego, biologicznego, linii
przeróbki osadów ściekowych, obiektów towarzyszących i pozostałych. Ciąg oczyszczania
mechanicznego składa się z budynku krat, który wyposażony został w kraty rzadkie oraz kratę
gęstą schodkową. Kolejno ścieki przepływają przez piaskownik poziomy, skąd trafiają do
osadników beztlenowych typu Imhoffa. Piaskownik nie jest napowietrzany i nie zapewnia
odpowiednich warunków do usuwania zawiesin mineralnych łatwo opadających. Część piasku
przedostaje się do obiektów w linii ściekowej. Kolejno, ścieki kierowane są za pośrednictwem
pomp procesowych na dwa reaktory biologiczne typu BIOGRADEX. W części tej następuje
redukcja zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych. Ściek oczyszczony
kierowany jest do zintegrowanych osadników wtórnych (gdzie następuje rozdział ścieków
oczyszczonych od osadu czynnego), a następnie oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika.
Rozbudowywana oczyszczalnia pracować będzie technologii MBR (MembraneBioreactor),
w oparciu o osad czynny. Jest to system złożony z dwustopniowego oczyszczania
mechanicznego, komory biologicznego oczyszczania ścieków z podziałem na stopnie –
defosfatacja, denitryfikacja, nitryfikacja i stopnia ultrafiltracji membranowej co wyklucza
osadnik wtórny. Zaletą procesu MBR jest wysokie stężenie osadu czynnego (8 do 12g/l),
wysoka jakość ścieków oczyszczonych dająca możliwość ponownego ich wykorzystania
(woda technologiczna). Membrany filtracyjne zatrzymują wszystkie cząstki stałe, bakterie
i częściowo wirusy i wszystkie molekuły większe niż 0,05 μm, przez co gwarantują najwyższą
jakość oczyszczania, tak istotną dla ochrony wód jezior.
Oczyszczalnia w części MBR składać się będzie z dwóch równoległych biologicznych ciągów
technologicznych, każdy o przepustowości Qśrd= 1650m3/d (Q dśr=3300m3/d),
z możliwością awaryjnego przyjęcia całego strumienia ścieków przez jeden ciąg.
Dla obu ciągów przewidziano wspólne obiekty:
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komora rozprężna z komorą rozdziału ścieków,
część mechaniczna,
zbiornik retencyjny wyrównawczy,
zbiornik ścieków oczyszczonych z systemem dezynfekcji,
układ podnoszenia ciśnienia i dystrybucji ścieków oczyszczonych (woda technologiczna)
na cele technologiczne w oczyszczalni,
 komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO).
We wspólnej kubaturze budynku technologicznego znajdą, się pomieszczenia dla stacji
dmuchaw, pomieszczenie zagęszczania wstępnego osadu, odwadniania i odbioru osadu,
pomieszczenia dla obsługi membran, pomieszczenie sterowni, na podręczy sprzęt do analiz
i badania osadu czynnego, pomieszczenie socjalne.
Dopływające ścieki będą doprowadzane do nowej komory rozprężnej, skąd dopłyną do
stanowiska kraty wstępnej mechanicznej lub awaryjnie do stanowiska kraty rzadkiej ręcznej.
Następnie ścieki odpłyną do komory rozdziału i dalej na kratopiaskowniki i sita gęste.
Zanieczyszczenia stałe (skratki), odseparowane na kratach wstępnych, trafią do praski skratek
i będą gromadzone w pojemniku przejezdnym z pokrywą uchylną. W kratopiaskownikach
oddzielone zostaną skratki, które trafią do płuczki skratek oraz piasek, który trafi do płuczki
piasku. Do płuczki skratek trafi również oddzielony z powierzchni ścieków tłuszcz i
zanieczyszczenia wyflotowane. Ścieki podczyszczone na kratopiaskownikach trafią na sita
gęste, następnie spłyną do pompowni i podane zostaną do zbiornika uśredniającego. Ze
zbiornika ściek będzie pompowany do komory rozdziału i kierowany na dwa jednakowe ciągi
biologiczne. Każdy ciąg będzie składał się kolejno z komory defosfatacji, komory denitryfikacji,
komory nitryfikacji, komory membran. Odpowiednia recyrkulacja osadów pomiędzy tymi
komorami zapewni skuteczne biologiczne usunięcie azotu i fosforu. Przewidziano możliwość
strącenia nadmiaru fosforu (jeśli zajdzie taka konieczność) koagulantem PIX, dozowanym
pompą. Ściek oczyszczony zostanie odciągnięty z membran pompami do zbiornika. Zbiornik
ten będzie zbiornikiem normalnie napełnionym, z przelewem górnym skierowanym do odpływu
ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki grawitacyjnie odpływać będą, nowym
przewodem zamkniętym dł. ok. 265 m do istniejącego kanału zrzutowego. Na tym przewodzie
zainstalowany zostanie przepływomierz rejestrujący. Jest też możliwość podłączenia
samplera ze sprzężeniem z przepływomierzem. Ze zbiornika ścieki oczyszczone zasysać
będzie zestaw hydroforowy, który będzie je podawać, jako wodę technologiczną, do płukania
urządzeń technologicznych nowych ciągów oczyszczalni ścieków. Część oczyszczania
biologicznego i układ membranowy bodzie zasilany w powietrzem z dmuchaw. Osad
nadmiemy będzie podawany bezpośrednio z komór membran na zagęszczarkę osadu. Po
zagęszczarce osad trafi do napowietrzanej dmuchawami komory tlenowej stabilizacji osadu.
Po stabilizacji osad trafi na prasę śrubową. Po odwadnianiu i wapnowaniu będzie
magazynowany okresowo pod wiatą. Inwestor planuje wykorzystywanie osadów ściekowych
w rolnictwie lub na cele rekultywacji. Sposób ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie
określony po przeprowadzeniu badań bakteriologicznych, parazytologicznych oraz
stwierdzeniu zawartości stężenia metali ciężkich.
Powietrze złowonne z części urządzeń technologicznych oraz z części pomieszczeń obiektów
technologicznych będzie kierowane do biofiltra.
Każdy ciąg oczyszczania ścieków będzie wyposażony we własne urządzenia pomiarowe.
Przewidziano zastosowanie głównych pomiarów procesowych:
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 pomiar ilości ścieków surowych dopływających do instalacji mechanicznego
oczyszczania;
 pomiar ilości ścieków dopływających do każdego ciągu reaktora biologicznego;
 pomiar potencjału redoks w komorach defosfatacji;
 pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikacji;
 układ sterujący oczyszczaniem ścieków w zakresie pomiarów związków azotu i fosforu
umieszczonych w odpowiednich miejscach procesu technologicznego oczyszczania
ścieków
 pomiar ilości ścieków oczyszczonych;
 pomiary poziomów w zbiornikach technologicznych o zmiennym napełnieniu tj. zbiornikach
pompowni, zbiorniku retencyjnym ścieków, komorze tlenowej stabilizacji osadu itp.;
 pomiar ciśnienia sprężonego powietrza;
 pomiar poziomów napełnienia minimalnego zbiorników odczynników chemicznych;
 pomiar przepływu osadu nadmiernego;
 pomiar przepływu osadu podawanego do odwadniania.
Przedmiotem inwestycji jest również budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 200
kW. Instalacja fotowoltaiczna produkować będzie energię elektryczną na potrzeby
oczyszczalni ścieków z możliwością oddawania części energii do sieci.
Zakłada się również wykonanie nowych dróg i placów z nawierzchnią z kostki brukowej,
dostosowaną na obciążenia dla pojazdów ciężarowych. W ramach realizacji inwestycji
przewiduje sie nasadzenia zieleni towarzyszącej, w tym trawniki oraz nasadzenia drzew
i krzewów, zapewniające odpowiednie osłonięcie terenu oczyszczalni.
B. Powiązań z innymi przedsięwzięcia, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Analizując możliwe oddziaływania skumulowane, należy stwierdzić, że w obrębie
analizowanego obszaru nie są realizowane i nie są planowane do realizacji działania o tym
samym charakterze, których skutki mogą powodować skumulowanie się oddziaływań
i powodować powstawanie nowego rodzaju oddziaływania.
Proces przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków będzie prowadzony na obiekcie
działającym. Nowe obiekty technologiczne zaplanowano w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącej części mechanicznej, która ze względu na swoje zużycie, docelowo zostanie
wyłączona z eksploatacji. Poza częścią mechaniczną, w ramach zaplanowanej inwestycji,
zastąpieniu podlegać będzie również część biologiczna oczyszczalni. Nowe obiekty
oczyszczalni będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów
z maksymalnym wykorzystaniem istniejących dojazdów. Planowana zmiana technologii
oczyszczania ścieków nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W procesach grzewczych zastosowane zostaną pompy ciepła zamiast obecnej kotłowni, co
spowoduje brak emisji do powietrza z procesów grzewczych na terenie oczyszczalni. W celu
ograniczania uciążliwości odorowej zastosowany zostanie kontenerowy filtr dezodoryzacyjny.
Praca dmuchaw napowietrzających nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu
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dźwięku na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Mając na uwadze, że po realizacji
przedmiotowej inwestycji obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków zostaną wygaszone, to nie
zachodzi zagrożenie kumulowania się zanieczyszczeń emitowanych z terenu oczyszczalni.
C. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew lub krzewów. Zaprojektowana
i wykonana zostanie zieleń towarzysząca, w tym trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów,
zapewniając odpowiednie osłonięcie terenu oczyszczalni. Powierzchnia biologicznie czynna
ulegnie zwiększeniu.
Prace ziemne spowodują przekształcenie powierzchni ziemi i gleby w wyniku realizacji
wykopów pod posadowienie fundamentów. Ingerencja w powierzchnię ziemi wystąpi
w miejscu lokalizacji nowych budynków i zbiorników, rurociągów technologicznych i linii
kablowych, a także pod projektowane drogi, place oraz nawierzchnię dla instalacji
fotowoltaicznej. Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów, z uwagi na głębokość
zalegania wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia obiektów budowlanych, sieci
technicznych. Jeśli jednak zajdzie konieczność odwodnienia zastosowane zostaną igłofiltry
a woda z odwodnienia niezamulona i niezanieczyszczona odprowadzona zostanie do
nieczynnych poletek osadowych. Nie przewiduje sie długotrwałego, negatywnego wpływu
odwodnień, naruszenia stosunków wodnych.
Zakłada sie również zużycie wody podczas budowy do celów technologicznych – zraszania
wykonywanych fundamentów pod projektowane budynki. Zakłada się wykorzystanie wody
w ilości ok. 50 m3 z istniejącego przyłącza wodociągowego. Nie przewiduje się konieczności
odwadniania wykopów, z uwagi na głębokość zalegania wód gruntowych poniżej poziomu
posadowienia obiektów budowlanych, sieci technicznych. Jeśli jednak zajdzie konieczność
odwodnienia zastosowane zostaną igłofiltry a woda z odwodnienia niezamulona
i niezanieczyszczona odprowadzona zostanie do nieczynnych poletek osadowych. Nie
przewiduje sie długotrwałego, negatywnego wpływu
odwodnień, naruszenia stosunków wodnych.
Podczas eksploatacji przewiduje się zużycie wody wodociągowej do celów socjalno bytowych
w ilości ok. 0,2—0,5m3/d, do okresowego mycia hali do odwadniania osadu, hali oczyszczania
mechanicznego w ilości ok. 0,5 m3/d 2-4 razy w m-cu. Do celów technologicznych przewiduje
sie zużycie wody przemysłowej ze ścieków oczyszczonych po dezynfekcji NaCl. Wodę
wodociągową do celów technologicznych przewiduje sie użytkować jedynie w sytuacji
awaryjnej projektowanego zestawu hydroforowego wody przemysłowej.
Ponadto na etapie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz reagenty
chemiczne wykorzystywane w procesie technologiczny.
D. Emisji i występowania innych uciążliwości:
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie występowała emisja hałasu
związana z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, a także ruchem środków transportu. Prace
wykonywane będą w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, tj. ok. 40 m i wyłącznie w porze
dziennej. Emisja hałasu będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały, a po zakończeniu prac
budowlanych uciążliwości te ustaną. Oddziaływanie nie spowoduje trwałych zmian
w środowisku.
Do źródeł hałasu przedmiotowej inwestycji należeć będą obiekty oraz urządzenia pracujące
dla potrzeb obiektów oczyszczalni ścieków, w tym: pompy, dmuchawy, wentylatory, agregat
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prądotwórczy, itp. W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia pracować będą emitory
hałasu zarówno w porze dnia jak i w porze nocy. W związku z powyższym wzięto pod uwagę
klimat akustyczny regionu oraz sposób i wielkość oddziaływania na obiekty chronione zarówno
w porze dnia jaki w porze nocy. Do obliczeń oddziaływania akustycznego wyznaczono
receptory P1 – P10, stanowiące najbliższą zabudowę chronioną akustycznie, zlokalizowaną
w odległości od 40 do 110m. Najwyższy poziom hałasu w porze dnia występować może
w punkcie P3 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w odległości ok. 40 m
od strony północnej) i wynosić będzie 37,3 dB. Poziom hałasu ze źródeł planowanego
przedsięwzięcia przy pozostałej określonej zabudowie mieszkaniowej wynosić będzie poniżej
37 dB w porze dnia. W porze nocy wartość poziomu hałasu w punkcie P3 wynosić będzie 38,3
dB. Nieznacznie niższy poziom występował będzie w pkt. P2, P3 i P4. Poziom 36 dB i mniej
występować będzie w porze nocy w pozostałych wyznaczonych punktach. Wartość
dopuszczalna hałasu w tych punktach wynosi 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy. Część
urządzeń emitujących hałas będzie zlokalizowana wewnątrz obiektów dzięki czemu
następować będzie redukcja hałasu do takiego poziomu, że będą one pracować w sposób
nieuciążliwy dla otoczenia. Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia oddzielony jest od
dużej części terenów chronionych roślinnością wysoką, stanowiącą barierę akustyczną.
Przeprowadzona analiza pokazuje, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje
przekroczeń norm hałasu obowiązujących dla terenów chronionych.
Na etapie realizacji inwestycji głównymi źródłami zanieczyszczenia atmosfery będą pojazdy
transportujące materiały oraz praca maszyn i pojazdów pracujących na budowie.
Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie emisja tlenków
azotu, tlenków węgla i węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych do powietrza, a także
emisja tlenków siarki i pyłów. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone
czasem trwania prac budowlanych, punktowe oraz nieznaczące. W celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza zapewniona będzie odpowiednia
organizacja robót, używany będzie wyłącznie sprawny technicznie sprzęt, który będzie
eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie
doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu.
Podczas eksploatacji instalacji będzie następować zorganizowana oraz niezorganizowana
emisja zanieczyszczeń.
Jako źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu planowanego przedsięwzięcia
określa się:
 agregat prądotwórczy;
 wylot z kontenerowego filtra dezodoryzacyjnego odprowadzający powietrze z:
- budynku technologicznego (pomieszczenie oczyszczania mechanicznego ścieków,
komory rozdziału ścieków, krato piaskowników oraz sit, pomieszczenie
magazynowania piasku i skratek odwodnionych, zagęszczarki osadu i prasy śrubowej
osadu, pomieszczenia kontenerów magazynowania osadów odwodnionych),
- zbiornika retencyjno – uśredniającego;
 wylot z filtra dezodoryzacyjnego pompowni ścieków;
 reaktory biologiczne;
 komory membran;
 wiata osadu odwodnionego.
Do analizy stężeń emitowanych zanieczyszczeń wzięto pod uwagę zanieczyszczenia
występujące na terenie planowanego przedsięwzięcia tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
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tlenek węgla, węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, pył zawieszony PM 10
i PM 2,5, amoniak i siarkowodór. Analizę w sieci receptorów przeprowadzono na poziomie
gruntu. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że żadne
z emitowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych, zarówno
jednogodzinowych jak i średniorocznych.
Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia obliczenia rozprzestrzeniania się
stężeń zanieczyszczeń wykazały, że najwyższe
stężenia substancji w powietrzu
przekraczające 10% wartości odniesienia, uśrednionych do 1 godziny osiągnęły:
• tlenki azotu – 191 µg/m3, co stanowi około 95,5% wartości odniesienia
• amoniak – 261,1 µg/m3, co stanowi około 65,3% wartości odniesienia
• siarkowodór – 9,87 µg/m3, co stanowi około 49,4% wartości odniesienia.
Pozostałe zanieczyszczenia wykazały wartości poniżej 10% ich wartości odniesienia.
Najwyższe średnioroczne wartości stężeń zanieczyszczeń nie wykazały przypadków
przekroczenia 10% danej wartości dyspozycyjnej.
Ze względu na to, iż planowane przedsięwzięcie będzie źródłem, które emituje niewielkie ilości
stężeń pyłowych do powietrza atmosferycznego, nie będzie oddziaływało w sposób znaczący
na stan powietrza atmosferycznego. Powyższa analiza wykazała, że planowane
przedsięwzięcie nie stanowi znacznej uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz dla
zdrowia i życia pobliskich mieszkańców. Ewentualne uciążliwości zamkną się
w zakładanych liniach rozgraniczających teren inwestycji. Obliczenia wielkości emisji
wykazały, iż źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza nie stanowią znaczących uciążliwości.
Obliczenia potwierdzają, że w wyniku eksploatacji (funkcjonowania) inwestycji nie wystąpią,
przekroczenia obowiązujących wartości odniesienia w powietrzu.
Dla zapewnienia ochrony powietrza oraz ograniczenia oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zaplanowano budowę biofiltrów dezodoryzacyjnych, w których oczyszczane
będzie powietrze z obiektów wytypowanych jako najbardziej odorogenne (głównie związanych
z przyjęciem i wstępną obróbką ścieków surowych oraz gospodarką osadową).
Pod względem hydraulicznym, przepustowość oczyszczalni ilość ścieków nie ulegnie istotnym
zmianom w stosunku do stanu obecnego. Przebudowa ma na celu zwiększenie elastyczności
pracy układu oczyszczania biologicznego, przede wszystkim zapewnienie stabilności
parametrów ścieków oczyszczanych.
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków zgodnie z Decyzją nr 5/2015 Starosty Sztumskiego,
znak OS.6341.9.4.2015.MW z dn. 23.03.2015r. jest rów melioracyjny, zlokalizowany na
działce nr 414 obręb Sztumskie Pole, łączący się z Jeziorem Parlety. W związku ze zmianą
wskaźnika RLM nie przewiduje się zmian pozostałych wartości przyjętych ww. pozwoleniem
wodnoprawnym dla ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rowu melioracyjnego.
Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia,
w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu. Stan techniczny wykorzystywanych
urządzeń i maszyn będzie kontrolowany. Wycieki substancji niebezpiecznych będą
niezwłocznie usuwane przy użyciu sorbentów. Tankowanie maszyn budowlanych oraz
ewentualne naprawy prowadzone będą poza terenem inwestycji. Materiały budowlane będą
przechowywane na zapleczu budowy w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
środowiska. Materiały sypkie będą przechowywane np. pod przykryciem. Teren budowy
zostanie wyposażony w kontener przenośny sanitarny (umywalki, natryski, WC), a ścieki
podłączone tymczasowo do istniejącego dopływu do oczyszczalni. Woda na potrzeby
pracowników dostarczona będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Opcjonalnie pracownicy
str. 13/23

budowlani będą mieli możliwość korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
znajdującej sie na terenie oczyszczalni.
W czasie eksploatacji oczyszczalni ścieki socjalno – bytowe oraz ścieki technologiczne trafiały
będą do ciągu technologicznego przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Wody opadoworoztopowe z dachów oraz dróg okalających obiekty projektowane zostaną odprowadzone
rowami odwadniającymi oraz kanalizacją deszczową na obniżoną część poletek, w części
terenu poza lokalizacją wiaty osadu. Na kanalizacji odwodnienia powierzchni utwardzonych
przewidziano instalacje osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe z
powierzchni żwirowych oraz terenów zielonych odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.
Odpady powstające podczas prac budowlanych będą segregowane i gromadzone na placu
budowy w odpowiednio wydzielonych miejscach i odpowiednich, oznakowanych pojemnikach,
następnie przekazywane do odzysku, unieszkodliwienia lub wykorzystania uprawnionym
podmiotom.
Podczas eksploatacji przewiduje sie odpady tj. skratki z kraty i sita, piasek, osad odwodniony,
odpady komunalne. Skratki i odpady opakowaniowe, komunalne będą gromadzone
selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach i przekazywane podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Odpady takie jak
złom maszynowy, oleje, elektrośmieci będą zabierane przez serwis producenta. Osad
nadmierny będzie składowany pod wiatą na jednym z poletek osadowych.
podłoże wiaty osadu będzie utwardzone i szczelne, z odprowadzeniem odcieków kanalizacja
do pompowni ścieków dowożonych i ścieków własnych. Odcieki będą kierowane do ciągu
oczyszczania ścieków. Poziom podłoża wiaty będzie wyniesiony w stosunku do terenu
otaczającego, zapobiegając napływowi wód opadowych do wewnątrz wiaty. Odpady będą
przekazane do rolniczego wykorzystania władającemu powierzchnią ziemi po podpisaniu
stosownej umowy. Powierzchnia wiaty będzie dostosowana do ilości przechowywanego osadu
w okresie do 4 miesięcy, gdy nie ma możliwości rolniczego wykorzystania osadu. Osady
ściekowe zostaną poddane badaniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy osady nie będą spełniały warunków ich rolniczego wykorzystania zostaną
przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
E. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Biorąc pod uwagę rodzaj, a przede wszystkim charakter planowanego do realizacji
przedsięwzięcia uznać należy, ze nie stwarza ono zagrożenia wystąpienia poważnych awarii
zarówno w czasie jego realizacji jak i późniejszej eksploatacji czy likwidacji.
W ramach przedsięwzięcia zastosowanych zostanie szereg rozwiązań mających na celu
zapobieganie lub ograniczenie skutków sytuacji awaryjnych. Stan techniczny oczyszczalni
będzie stale monitorowany. Monitoringowi będą podlegały również procesy technologiczne,
ewidencja zużycia energii, surowców oraz powstających odpadów. Wykonywane będą
również okresowe przeglądy i konserwacja wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się na
terenie oczyszczalni. Przed uruchomieniem instalacji zostanie przeprowadzony jej rozruch.
Przewiduje sie wykonanie prób szczelności, zastosowanie technologii i materiałów
o odpowiedniej klasie ciśnienia i wytrzymałości.
F. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na
środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
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Odpady wytworzone podczas procesu budowy będą selektywnie zbierane w wydzielonych
miejscach i odpowiednio oznakowanych pojemnikach, następnie przekazane zostaną do
odzysku, unieszkodliwienia lub wykorzystania firmom, które posiadać będą odpowiednie
zezwolenia i środki do odbioru tych odpadów oraz zapewnią dalsze postępowanie z odpadami
zgodne z obowiązującymi przepisami. Miejsca czasowego magazynowania wytworzonych
odpadów, do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy, zostaną zabezpieczone przed
działaniem wpływów atmosferycznych i osób postronnych. Odpady ciekłe do czasu ich
odbioru, będą gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscach o utwardzonym
i nieprzepuszczalnym podłożu. Część gruntu z wykopów zostanie wykorzystana w czasie
budowy.
Zestawienie prognozowanych ilości i rodzajów odpadów, które mogą powstać na tym etapie
przestawia poniższa tabela:
Rodzaje odpadów możliwych do wytworzenia podczas
realizacji inwestycji

Przewidywana ilość
Wytwarzanych
odpadów [Mg]

Lp.

Kod odpadów

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,1

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,1

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

0,1

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

0,1

5.

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,01

6.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

0,1

7.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

50

8.

17 01 07

9.

17 02 01

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Drewno

0,05

10.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

0,05

11.

17 0407

Mieszaniny metali

0,1

12.

17 04 05

Żelazo i stal

0,2

13.

17 04 10*

14.

17 04 11

15.

17 05 04

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
niebezpieczne
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05
03

50

0,01
0,01
75,0

Podczas eksploatacji oczyszczalni powstawać będą odpady:
 skratki z kraty i sita – szacowana ilość 630 kg/d, 230 Mg/rok;
 piasek – szacowana ilość 0,57 kg/d, 210 Mg/rok;
 osad odwodniony – szacowana ilość 7,0 m3/d, 2 555 m3/rok; objętość osadu po
odwodnieniu i higienizacji – 9,1 m3/d, 3322 m3/rok;
 odpady komunalne.
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W okresie zimowym, do 4 miesięcy osad będzie magazynowany pod wiatą. Powierzchnia
wiaty będzie dostosowana do ilości przechowywanego osadu w okresie do 4 m-cy, gdy nie ma
możliwości rolniczego wykorzystania osadu. Wiata zlokalizowana będzie na jednym
z poletek osadowych w pobliżu istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.
Skratki oraz odpady opakowaniowe z chwilą ich powstania będą selektywnie gromadzone
w szczelnych pojemnikach lub kontenerach. Z chwilą ich wypełnienia zostaną przekazane
podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
odpadami. Złom maszynowy, elektrośmieci i oleje są zabierane przez serwis producenta
urządzeń. Odpady komunalne: opakowania, tworzywa sztuczne, organika będą
selekcjonowane i wywożone przez przedsiębiorstwo komunalne w Sztumie.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia na
środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska, odnawiania jego zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
Oczyszczalnia ścieków w Sztumskim Polu zlokalizowana jest na działkach o nr ew. 405, 406,
407, 408, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 419, 420, 421, 417 obręb Sztumskie Pole, gmina
Sztum. Teren planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie
oczyszczalni ścieków obejmuje działki o nr ew. 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 obręb
Sztumskie Pole, gmina Sztum. Zgodnie z ewidencją gruntów działki, na których położona jest
oczyszczalnia, zakwalifikowano są jako inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi.
Planowana inwestycja znajduje się na terenach objętych częściowo następującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
 działka nr 419 obręb Sztumskie Pole częściowo leży w terenie objętym uchwałą Nr
LII.421.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sztumskie Pole. Zgodnie
z planem północna część działki nr 419 obręb Sztumskie Pole leży w jednostce planu 2.K teren infrastruktury technicznej - kanalizacji;
 działka nr 420 obręb Sztumskie Pole częściowo leży w terenie objętym Uchwałą Nr
XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole;
zgodnie z powyższą uchwałą północna część działki nr 420 obręb Sztumskie Pole leży
w jednostce planu 02.PR.11 - tereny funkcji mieszkaniowo - rzemieślniczych, w terenie
wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.KS przeznaczonym dla terenu oczyszczalni ścieków;
 działki nr 422, 423, 424, 425, 426, 427 obręb Sztumskie Pole leżą w terenie objętym
Uchwałą Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie
Sztumskie Pole; zgodnie z powyższą uchwałą działki 422 - 427 obręb Sztumskie Pole leżą
w jednostce planu 02.PR.11 - tereny funkcji mieszkaniowo - rzemieślniczych, w terenie
wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.KS przeznaczonym dla terenu oczyszczalni ścieków.
Działka nr 417 i 421 obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum nie są objęte ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren oczyszczalni porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz drzewami. W ramach inwestycji
nie planuje się wycinki drzew lub krzewów.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 40 metrów od terenu
planowanej inwestycji.
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A. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe i ujścia rzek.
B. Obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Najbliższe wybrzeże Morza Bałtyckiego znajduje się w znacznej odległości na północ od
miejsca planowanego podjęcia przedsięwzięcia, co wyklucza jego jakiekolwiek oddziaływania.
C. Obszary górskie i leśne:
Wskazana przez inwestora planowana lokalizacja przedsięwzięcia od strony południowej (dz.
nr 417 ob. Sztumskie Pole) graniczy z terenem leśnym. Ze względu na fakt, że realizacja
inwestycji prowadzona będzie na obszarze dotychczas funkcjonującej oczyszczalni, nie
spowoduje fragmentacji lasu ani terenów zadrzewionych. Najbliżej położone względem
miejsca realizacji przedsięwzięcia pasma górskie znajdują się w znacznych odległościach, co
wyklucza jakiekolwiek oddziaływanie przedsięwzięcia na ten element środowiska.
D. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych:
Planowana inwestycja nie będzie przebiegała w sąsiedztwie strefy ochrony ujęcia wody, ani
w obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych wobec czego nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na te elementy środowiska, na strefę ochroną ujęcia i samo
ujęcie. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu
art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
E. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami
Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody:
Przewidywany teren inwestycji znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony
względem lokalizacji przedsięwzięcia obszar Natura 2000 to zlokalizowany:
 ok. 1,8 km Sztumskie Pole PLH220087,
 ok. 6,0 km Dolina Dolnej Wisły PLB040003,
 ok. 5,3 km Dolna Wisła PLH220033.
Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000.
Z na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie
spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, chronionych w granicach obszarów Natura 2000. Zamierzenie nie pogorszy
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności
poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie
jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.
Przedmiotowa inwestycja położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Białej
Góry, na którym obowiązują przepisy uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w
województwie pomorskim. Zgodnie z § 5 ww. uchwały na terenie obszarów chronionego
krajobrazu obowiązują zakazy, które jednak zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie dotyczą się planowanego przedsięwzięcia jako
inwestycji celu publicznego.
Działania związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia nie będą oddziaływać
negatywnie na stan zachowania lokalnej populacji gatunków flory i fauny. Planowana
inwestycja będzie typowym elementem krajobrazu, analogicznym do występujących obecnie
w granicach Zakładu instalacji. Skala inwestycji nie spowoduje istotnego uszczuplenia siedlisk
powszechnie reprezentowanych w sąsiedztwie.
Przedsięwzięcie nie wpłynie nadrożność i ciągłość korytarzy ekologicznych.
Należy zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia
w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody na ewentualne
zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod
ochroną.
F. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Na terenie gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują obszary, na których
poziomy jakości środowiska zostały przekroczone.
G. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:
Na terenie, gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie i w jego bezpośrednim otoczeniu
nie znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru i ewidencji zabytków województwa
pomorskiego. Teren inwestycji położony jest w strefie ochrony ekspozycji zabytku - układu
urbanistycznego Starego Miasta Sztumu z zespołem zamkowym wpisanego do rejestru
zabytków województwa pomorskiego oraz w strefie ochrony stanowisk archeologicznych
ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto na terenie przedsięwzięcia zlokalizowane są
stanowiska archeologiczne nr 1179 i 1180 ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W zawiązku
z powyższym przy prowadzeniu robót budowlanych zastosowanie będą miały przepisy ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
H. Gęstość zaludnienia:
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków,
w pobliżu kompleksu leśnego, jeziora Parlety, a także w pobliżu zabudowy jednorodzinnej
miejscowości Sztumskie Pole. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości
ok. 40 metrów od terenu planowanej inwestycji.
I. Obszary przylegające do jezior:
Teren na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie od wschodu sąsiaduje
z Jeziorem Parlety (dz. nr 4/1 obręb Zajezierze). Ponadto odbiornikiem oczyszczonych
ścieków zgodnie jest rów melioracyjny, zlokalizowany na działce nr 414 obręb Sztumskie Pole,
łączący się z Jeziorem Parlety, które łączy się z Jeziorem Kaniewskim poprzez kanał
Kaniewski i ciek Rów Biały i dalej z Jeziorem Dąbrówka Malborska. Stężenia i ładunki
zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach spełniać będą wymagania przepisów
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
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wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311).
W związku z czym nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na jeziora.
J. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Na terenie, gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują żadne obszary
uzdrowiskowe oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę znaczną odległość
względem tychże obszarów można stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie nastąpi.
K. Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisły, dla którego przyjęto Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, na obszarze jednolitych części wód
powierzchniowych „Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujścia” PLRW2000255249 oraz
na terenie jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200030.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny zlokalizowany na działce nr 414
obręb Sztumskie Pole, dalej po 200 m Jezioro Parlety, które łączy się z Jeziorem Kaniewskim
poprzez kanał Kaniewski i ciek Rów Biały i dalej z Jeziorem Dąbrówka Malborska. Stężenia
zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach spełniać będą wymagania przepisów
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311)
dla oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracji o RLM od 15000 do 99999.
Mając powyższe na uwadze uwzględniając charakter, skale i lokalizacje przedsięwzięcia oraz
planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na
realizacje celów środowiskowych, określonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października
2016r.(Dz.U. z 2016r.poz. 1911 i 1958.
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
A. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać:
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zarówno w fazie jego realizacji jak i późniejszej
eksploatacji jest precyzyjnie określony. Obejmuje on swym zasięgiem nieruchomość na której
położona jest inwestycja oraz nieruchomości przyległe do niej. Analiza wariantów
przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na rozbudowie i przebudowie istniejącej
oczyszczalni ścieków nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł
emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna zlokalizowana w odległości ok. 40 m od strony północnej, nie przewiduje się,
aby odziaływania miały znaczący wpływ na ludzi zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji
inwestycji. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw.
interes społeczny. Istniejące obiekty oczyszczalni są eksploatowane prawie 25 lat.
Technologia jest przestarzała i nie gwarantuje dostatecznej redukcji zanieczyszczeń.
Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne pozwolą na
prawidłowego funkcjonowania obiektu i w znacznym stopniu ograniczają negatywny wpływ
inwestycji na środowisko. Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach
3.
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istniejącej oczyszczalni, a jego charakter nie będzie odbiegał od już istniejących elementów
infrastruktury, należy uznać, iż wpływ na walory krajobrazowe nie będzie istotny.
B. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze:
W związku z rodzajem i lokalizacją planowanego do zrealizowania zamierzenia
inwestycyjnego, oddaloną o znaczna odległość od granicy Państwa, wykluczona jest
możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski,
zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji inwestycji. Biorąc powyższe pod
uwagę, stwierdzić należy, że nie zachodzą żadne przesłanki do przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
C. Charakteru,
wielkości,
intensywności
i
złożoności
oddziaływania,
z
uwzględnieniem
obciążenia
istniejącej
infrastruktury technicznej
oraz
przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Oddziaływanie takie jak emisja tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów oraz tlenków
siarki i pyłów, a także hałas będą miało charakter lokalny, czasowy i odwracalny.
Oddziaływania te w głównej mierz będą występowały na etapie realizacji i nie będą znacząco
wpływać na środowisko oraz ludzi. Transport materiałów ciężkim sprzętem może w krótkim
okresie czasu dodatkowo obciążyć infrastrukturę drogową, jednakże ustąpi wraz
z zakończeniem etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni. Oddziaływania na etapie
eksploatacji będą występowały jedynie na terenie inwestycji i nie będą znacząco wpływać na
środowisko oraz ludzi.
D. Prawdopodobieństwo oddziaływania:
Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia i jego wielkość, uciążliwości
zostaną ograniczone w znaczny sposób poprzez zastosowane rozwiązań chroniących
środowisko. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter okresowy, ograniczony
w czasie oraz w pełni odwracalny w momencie zakończenia prac. W fazie eksploatacji
przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko. Eksploatacja nie
będzie, powodować przekroczeń w powietrzu atmosferycznym obowiązujących wartości
stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza terenem inwestycyjnym oraz powodować
ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na chronione akustycznie tereny zabudowy
mieszkaniowej. Czas trwania możliwego oddziaływania będzie wynikał z okresu
funkcjonowania oczyszczalni i likwidacji przedsięwzięcia.
E. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływanie występujące w czasie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter
lokalny, czasowy i odwracalny. Oddziaływanie to będzie związane z pracą ciężkiego sprzętu
i ustąpi wraz z jego zakończeniem.
F. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie,
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
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planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie są realizowane i nie są planowane do realizacji
działania o tym samym charakterze, których skutki mogą powodować skumulowanie się
oddziaływań i powodować powstawanie nowego rodzaju oddziaływania. Planowana
inwestycja będzie powiązana z istniejącym ciągiem technologicznym oczyszczalni. W związku
z tym, że po realizacji przedmiotowej inwestycji obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków
zostaną wygaszone, to nie zachodzi zagrożenie kumulowania się zanieczyszczeń
emitowanych z terenu oczyszczalni.
G. Możliwości ograniczenia oddziaływania:
Oddziaływania uciążliwe będą występowały głównie w czasie realizacji przedsięwzięcia,
jednak oddziaływanie to zaniknie w momencie zakończenia prac budowlanych nie powodując
dalszych konsekwencji. W celu zlikwidowania bądź zminimalizowana zidentyfikowanych
uciążliwości dla środowiska w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano na następujące
rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji na środowisko:
 oczyszczanie ścieków w dwóch, niezależnych reaktorach co umożliwi, w przypadku awarii,
koniecznych przeglądów, serwisowania i konserwacji jednego z nich, przejmowanie
i oczyszczanie ścieków w pozostałych urządzeniach;
 zainstalowanie zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej pozwalającej na wyrównania
dopływu ścieków;
 awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków z agregatu prądotwórczego w przypadku zaniku
zasilania podstawowego, co wykluczy możliwość zakłóceń w procesie oczyszczania
ścieków w przypadku awarii zasilania;
 wykorzystanie oczyszczonych ścieków na potrzeby technologiczne oczyszczalni;
 utrzymywanie urządzeń oczyszczalni we właściwym stanie technicznym, zapewnienie ich
prawidłowej eksploatacji oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii co zapewni ochronę
wód, w tym głównie wód podziemnych narażonych na infiltrację zanieczyszczeń
w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji;
 prowadzenie monitoringu procesu technologicznego oczyszczania ścieków;
 stosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu, szczególnie tych umieszczonych poza
budynkami;
 systematyczna kontrola i wymiana tych elementów, których zużycie lub nieprawidłowy stan
powoduje wzrost emisji hałasu;
 ograniczenie emisji ze źródeł grzewczych poprzez zastąpienie tradycyjnej kotłowni
pompami ciepła;
 zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu, zapewniającej prąd dla
oczyszczalni;
 zastosowanie filtra dezodoryzacyjnego w celu ograniczenia uciążliwości odorowej;
 zapewnienie optymalnego wykorzystania zakupionych surowców i materiałów
eksploatacyjnych;
 stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganych na stanowiskach;
 przekazywanie segregowanych odpadów specjalistycznym firmom, posiadającym
stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami;
 szkolenie załogi z zakresu gospodarowania odpadami (segregacja, gromadzenie
i magazynowanie odpadów).
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Jednak za podstawowe działanie, minimalizujące oddziaływanie gospodarki ściekowej
aglomeracji na środowisko, należy uznać samą rozbudowę i przebudowę oczyszczalni
ścieków. Uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni umożliwi:
 zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym ochronę
obszarów o wysokich walorach przyrodniczo — krajobrazowych (jeziora);
 poprawę efektywności przeróbki osadów ściekowych;
 poprawę efektywności energetycznej procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
ściekowych;
 poprawę efektywności energetycznej obiektów oczyszczalni ścieków poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 zapewnienie dodatkowego, alternatywnego źródła zasilenia w energię elektryczną;
 obniżenie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres oddziaływania na środowisko przyrodnicze w odniesieniu do przedstawionych
powyżej punktów jest dla inwestycji rozpoznany i określony w opracowanej charakterystyce
przedsięwzięcia opisanej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Zakres oddziaływania na
środowisko w trakcie fazy realizacji, ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, w zależności
od charakteru działania będzie zróżnicowany i miał charakter przede wszystkim okresowy i
ograniczony. W fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnego oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, przeprowadzoną analizę uwarunkowań zawartych w art.
63 ust. 1 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1029), organ prowadzący postępowanie
stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z sentencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 stycznia 2014r. oznaczonego numerem II SA/Rz 1107/ 13 (LEX nr 1424399),
skonkretyzowanie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi dopuszczalna jest
realizacja zamierzonej inwestycji, nie przesądza jeszcze o jej faktycznej realizacji.
Wspomniana decyzja wskazuje jedynie kształt inwestycji w aspekcie wymogów ochrony
środowiska dopuszczając jej realizację w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym.
Dopiero zaś na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, tzn. w postępowaniu o ustalenie
warunków zabudowy, udzielenie pozwolenia na budowę czy innych pozwoleń określonych
w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, następuje materializacja warunków określonych w decyzji
środowiskowej.
Przed wydaniem decyzji obwieszczeniem GKV.6220.11.6.2021 z dnia 11.04.2022r.
umożliwiono wypowiedzenie się stronom postępowania, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także
z możliwością składania uwag i wniosków na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze
zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie
wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1029) decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do
zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz.
1029). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
Załącznik:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia sporządzona na podstawie informacji zawartych w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Pan …………………….., ……………………………….. pełnomocnik:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,
ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
2. Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-788 Gdańsk
4. PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
5. Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn
6. Strony postępowania (Obwieszczeniem)
7. GKV a/a

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 83-300 Elbląg
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