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RIGRiOS.6220.09.20 15. '" K

Na podstawie oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania
administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 63. ust. 2 oraz art. 64 ustawy
z dnia 3 pai:dziernika 2008r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia~ywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ) po zasi~gni~ciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie - pismo nr WST 1.4240.45.2015.WD
Z dnia 22 wrzesnia 2015 r.

I
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim - pismo nr ONS-
NZ.700/19/15 z dnia 14-09-2015 r.

stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia~ywania na srodowisko dla
planowanego przedsi~wzi~cia pn.
"Rozbudowa oczyszczalni sciek6w w Borkach" na dzia~kach nr 1187/25, 1187/31
w miejscowosci Borki.

Procedura oddzia~ywania na srodowisko zosta~a wszcz~ta w zwiqzku z wnioskiem z dnia
25.08.2015 r. (wp~yn~~o 31.08.2015 r.) przez Firm~ PPU DOMED Sp. z 0.0. ul. Bystrzycka
26, 54-215 Wroc~aw w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacj~ przedsi~wzi~cia "Rozbudowa oczyszczalni sciek6w w Borkach gm. Borki "
na dzia~kach nr 1187/25 i 1187/31 obr~b Borki w m-ci Borki .

Do wniosku za~qczono zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 pai:dziernika 2008 r.
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo~eczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzia~ywania na srodowisko (dalej: ustawa 0 0.5.), Kart~
Informacyjnq Przedsi~wzi~cia, oraz kopie mapy z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,
kt6rego dotyczy wniosek oraz obejmujqcej obszar, na kt6ry b~dzie oddzia~ywac przedsi~wzi~cie.

Strony zosta~y poinformowane 0 wszcz~ciu post~powania obwieszczeniem z dnia 04-09-2015
poprzez:

- umieszczenie na tablicy og~oszen w Urz~dzie Gminy w Borkach.
- na stronie internetowej Urz~du Gminy Borki

Na podstawie przedfo:zonych dokument6w w toku trwania procedury, ustalono,
it planowane zamierzenie inwestycyjne nalety do kategorii przedsi~wzi~c mogqcych
potencjalnie i znaczqco oddzia~ywac na srodowisko, okreslonych w § 3 ust.1 pkt. 77
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 Iistopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzia~ywac na srodowisko (Dz. U. nr z 2010. nr 213, poz.
1397ze zm. w Dz. U. 2013 poz. 817) jako "instalacje do oczyszczania sciek6w inne nit
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 40 przewidziane do obs~ugi nie mniej nit 400 r6wnowatnych
mieszkanc6w w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 Iipca 2001 r. -Prawo Wodne". W zwiqzku
z powytszym, na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy 0 o.s. wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 0 0.5. obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzia~ywania
na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia mogGtcego potencjalnie znaczGtco oddzia~ywac



na srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ w~asciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, po zasi~gni~ciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Stosownie do tresci art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 0 0.5. organem w~asciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest w6jt, burmistrz, prezydent miasta, a w powyzszej
sprawie W6jt Gminy Borki.
Wype~niajqc dyspozycj~ art. 64 ust. 1 ustawy 0 0.5. W6jt Gminy Borki wystqpi~ w dniu
04-09-2015 r. z pismem znak: RIGRiOS.6220.09.2015.AK
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim z wnioskiem dotyczqcym wydania
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia~ywania przedsi~wzi~cia na srodowisko
i okreslenia ewentualnego zakresu raportu 0 oddzia~ywaniu na srodowisko dla przedmiotowego
przedsi~wzi~cia. .
W odpowiedzi, pismo z dnia 14.09.2015 (wp~yn~~o 17.09.2015 r.) otrzymano opini~ sanitarnq
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim nr ONS-
NZ.700/19/15w sprawie planowanego przedsi~wzi~cia. W opinii organ ten po dokonaniu
analizy przed~ozonej dokumentacji, nie wnioskuje 0 na~ozeniu obowiqzku przeprowadzenia
oceny oddzia~ywania na srodowisko dla wyzej wymienionego przedsi~wzi~cia .
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem nr WST 1.4240.45.2015. WD
z dnia 22 wrzesnia 2015 r. ( wp~yn~~o24.09.2015 r.) wyrazH opini~ ,ze nie istnieje koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddzia~ywania na srodowisko.
W6jt Gminy Borki jako organ prowadzqcy przedmiotowe post~powanie , kieruje si~ kryteriami
zawartymi wart. 63 ust. 1 ustawy 0 0.5. a mianowicie :

Rodzaj. skala i usytuowanie przedsiewziecia
W ramach rea Iizacj i w/w przedsi~wzi~cia zaprojektowano rozbudow~ istniejqcej oczyszczalni
sciek6w 0 przepustowosci 55 m3/d do przepustowosci docelowej 155 m3/d. Oczyszczalnia
zlokalizowana jest na dzia~kach 1187/25, 1187/31, obr~b Borki

Teren planowanej inwestycji jest obj~ty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

zgodnie z zaznaczonym, na za~qczonych mapach ewidencyjnych, terenem realizacji
przedsi~wzi~cia.

W ramach inwestycji projektuje si~ dodatkowo, r6wnolegle drugq oczyszczalni~ sciek6w
o przepustowosci Qdmax = 100 m3/d., tak aby docelowa, ~qczna przepustowosc oczyszczalni
wynosHa Qdmax = 155 m3/d.,

Istniejqca oczyszczalnia jest 0 przepustowosci 55 m3/d i odbiera scieki jedynie z cz~sci
miejscowosci Borki. Scieki sanitarne z ca~ej miejscowosci odprowadzane b~dq
do rozbudowywanej oczyszczalni sciek6w kontenerowej, 0 wymaganej, ~qcznej
przepustowosci 155 m3/d, dla ok. 1000 RLM. Oczyszczalni~ projektuje si~ do rozbudowy na
dzia~ce nr 1187/25, 1187/31 wraz ze wjazdem i niezb~dnq infrastrukturq. Odprowadzenie
sciek6w oczyszczonych, w istniejqcej formie, poprzez istniejqcq kanalizacj~ odprowadzajqcq
scieki oczyszczone z oczyszczalni do cieku.

Projektowana oczyszczalnia jest to oczyszczalnia ECO-L1NE 2*5N Technologia
oczyszczania oparta jest na zasadzie biomasy zawieszonej z osadem czynnym i polega



na rozk~adzie zwiqzk6w organicznych zawartych w sciekach surowych zespo~em bakterii,
pierwotniak6w i grzyb6w rozmnazajqcych si~ w warunkach tlenowych.

Scieki surowe dop~ywajq do przepompowni skqd Uoczone Sq na sitopiaskownik
i nast~pnie przep~ywajq grawitacyjnie do dw6ch zbiornik6w usredniajqcych, gdzie nast~puje
ujednorodnienie sk~adu sciek6w oraz wst~pne oczyszczanie mechaniczne oraz redukcja BZT 5

W granicach 30-35 %. Nast~pnie scieki przepompowywane Sq do komory denitryfikacji i dalej
przep~ywajq do uk~adu biologicznego oczyszczalni, gdzie nast~puje w~asciwe oczyszczanie.
Scieki oczyszczone poprzez filtr b~bnowy, w kt6rym nast~puje oddzielenie osadu,
odprowadzane Sq do odbiornika zewn~trznego. Osad nadmierny kierowany jest do uk~adu
odwadniania i osuszania osadu. Wody nadosadowe przep~ywajq z powrotem do przepompowni
g~6wnej. W uk~adzie oczyszczania zaprojektowano r6wniez punkt zlewny sciek6w dowozonych.
Ilose sciek6w dowozonych nie moze przekraczae 20 % ca~kowitej przepustowosci oczyszczalni.

System eco-Iine jest systemem oczyszczania biologicznego opartego na procesach
zachodzqcych na sta~ej pow~oce b~ony biologicznej zanurzonego z~oza biologicznego,
napowietrzanego w cyklu cict9~ymwspomaganego osadem czynnym.

W sk~adoczyszczalni wchodzq:

1. przepompownia sciek6w - istniejqca (modernizacja)



Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takte obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy spos6b ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna

Rozbudowa istniejqcej oczyszczalni nie wykroczy poza gran ice dziatki na kt6rej jest
istniejqca oczyszczalnia sciek6w. Nie przewiduje si~ wycinki drzew na terenie oczyszczalni.
Dla oczyszczalni zostanie wydzielony teren 0 powierzchni ok. 600 m2.

Nie przewiduje si~ wycinki drzew na trasie planowanego uzbrojenia. Na terenie
planowanej inwestycji nie wyst~pujq pomniki przyrody ani roslinnosc chroniona prawem.

Projektowana, konieczna, przepustowosc oczyszczalni dla ludnosci z miejscowosci Borki
zostata wyliczona, i wynosi Qdmax = 155,0 m3/d. Istniejqca oczyszczalnia kontenerowa
mechaniczno-biologiczna 0 przepustowosci 55,0 m3/d zostanie rozbudowana na projektowanq
przepustowosc poprzez dostawienie nowoprojektowanego ciqgu technologicznego
oczyszczania sciek6w.

Kontenerowa oczyszczalnia sciek6w w Borkach jest oczyszczalniq mechaniczno -
biologicznq do aerobowego oczyszczania sciek6w. Oczyszczanie sciek6w oparte jest na
metodzie niskoobciqzonego osadu czynnego. W sktad istniejqcego ciqgu technologicznego
oczyszczania sciek6w wchodzq:

• Punkt zlewny sciek6w dowozonych
• Pompownia gt6wna sciek6w surowych
• Sito skratkowe
• Piaskownik pionowy
• Wielofunkcyjny reaktor biologiczny
• Osadnik wt6rny
• Studnia pomiarowa

Rozbudowa istniejqcej oczyszczalni b~dzie polegata na dostawieniu dodatkowego ciqgu
technologicznego oczyszczania sciek6w 0 niezb~dnej przepustowosci.

W oczyszczalni sciek6w w Borkach oczyszczane b~dq scieki 0 charakterze bytowym
odprowadzane z miejscowosci Borki. Aktualnie scieki odprowadzane Sq tylko z cz~sci tej
miejscowosci.

Pierwszym elementem istniejqcej oczyszczalni sciek6w jest przepompownia sciek6w
surowych. Scieki surowe do przepompowni Sq doprowadzane istniejqcym kolektorem 0 200
mm. Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne z wolnym przelotem
o wydajnosci kazdej z nich wynoszqcej Q = 5 m3/h i wysokosci podnoszenia H = 10,0 m H20.
Reaktor biologiczny wykonany jest w catosci w formie zbiornika betonowego, rozdzielonego
scianami dzielqcymi poszczeg61ne komory technologiczne. Zbiorniki reaktora posadowione Sq
pod ziemiq. Z komory rozdziatu scieki przeptywajq do osadnika wst~pnego, gdzie nast~puje
usrednianie sciek6w, wst~pna sedymentacja i zatrzymanie Uuszczy. Nast~pnie scieki
przeptywajq do komory osadu czynnego przez kosz na skratki posadowiony na odptywie
z osadnika wst~pnego. Komora osadu czynnego wyposazona jest w drobnop~cherzykowy
system napowietrzania sciek6w. Dzi~ki dziatalnosci mikroorganizm6w tlenowych zachodzi
usuwanie ze sciek6w zanieczyszczeri organicznych i azotanowych. Nast~pnie scieki trafiajq do
osadnika wt6rnego, w kt6rym zachodzi proces klarowania sciek6w (oddzielenia sciek6w od
osadu).



Osad recyrkulowany jest pompowany za pomocq pompy mamutowej do komory osadu
czynnego . Natomiast osad nadmierny odprowadzany jest za pomocq pompy zatapialnej
z komory osadu czynnego do zbiornika osadu. Okresowo osad z osadnika p[pompowany jest
do workownicy, gdzie nast~puje jego odwodnienie i workowanie.

Ciqg technologiczny istniejqcej oczyszczalni sciek6w kontenerowej jest niezmienny,
a rozbudowa istniejqcej oczyszczalni polega na dostawieniu kompletnego urzqdzenia
oczyszczalni kontenerowej 0 przepustowosci niezb~dnej do uzyskania cafkowitej
przepustowosci ok. 155 m3/d, dla ok. 1000 RLM.

• przepompownia sciek6w - istniejqca (modernizacja)
• sitopiaskownik
• zbiornik retencyjny
• zbiornik usredniajqcy - osadnik wst~pny 2x25m3
• komora denitryfikacji 25 m3
• biobloku 2 * eco-Iine 5N ze stopniem chemicznym
• studnia recyrkulacji
• studnia pomiarowa
• zbiornik sciek6w dowozonych (modernizacja)
• studnia rozpr~zna
• studnia zbiorcza
• studnia rozdzielcza
• stacja zlewna sciek6w dowozonych - modernizacja istniejqcej stacji zlewnej
• studnia - wylot sciek6w oczyszczonych
• zbiornik osadu nadmiernego - modernizacja istniejqcego zbiornika osadu
• prasa tasmowo - slimakowa do osuszania osadu

Oczyszczalnie typu ECO-L1NE sfuzq do oczyszczania sciek6w bytowo-gospodarczych.
Scieki oczyszczone w omawianych oczyszczalniach mogq bye odprowadzane do otwartych
ciek6w wodnych. Bioblok oczyszczalni ma wyglqd kontenera i skfada si~ z laminowanego
zbiornika, w kt6rym na ramach ze stali nierdzewnej, umieszczone Sq modufy zf6z biologicznych.
Zfoza biologiczne poddawane Sq procesowi ciqgfego napowietrzania dmuchawami. Dmuchawa,
umieszczona w cz~sci technicznej oczyszczalni, podaje powietrze do dyfuzor6w,
zainstalowanych w dolnej cz~sci zf6z. Zbiornik oczyszczalni wyposazony jest w dwustronnie
otwierane pokrywy z zamkami. Proces osadzania wt6rnego przebiega w obrotowym filtrze
b~bnowym zainstalowanym w cz~sci technicznej zbiornika. Filtr b~bnowy wykonany jest
z materiaf6w odpornych na korozj~. Technologia oczyszczania oparta jest na zasadzie biomasy
zawieszonej z osadem czynnym i polega na rozkfadzie zwiqzk6w organicznych zawartych
w sciekach surowych zespofem bakterii, pierwotniak6w i grzyb6w rozmnazajqcych si~
w warunkach tlenowych. System ECO-L1NE jest systemem oczyszczania biologicznego
opartego na procesach zachodzqcych na stafej powfoce bfony biologicznej zanurzonego zfoza
biologicznego, napowietrzanego w cyklu ciqgfym.

Nadmierny osad czynny odprowadzany b~dzie do zbiornika osadu i nast~pnie wywozony
wozem asenizacyjnym na oczyszczalni~ posiadajqcq Iini~ do przer6bki osadu . Odwodniony
osad moze bye wywieziony na skfadowisko. Cafose proces6w oczyszczania sterowana jest
automatycznie. W komplecie oczyszczalni dostarczana jest szafa sterownicza z ukfadem
sterowania i zasilania. Stany pracy i awarii oczyszczalni Sq sygnalizowane swietlnie
i dzwi~kowo oraz przesyJane bezprzewodowo do administratora oczyszczalni.



Projektowana oczyszczalnia sciek6w spetnia wymagania dotyczqce sciek6w odprowadzanych
do w6d okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunk6w, jakie nalezy spetnie przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ewentualne warianty przedsiewziecia - powinien bye omowiony chociaz wariant 0 , czyli
nie realizowanie przedsiewziecia

Rozw6j indywidualnego budownictwa oraz wzrastajqcy poziom higieny spoteczenstwa,
powoduje wzrastajqce zuzycie wody i problemy zwiqzane z asenizacjq sciek6w. W przypadku
niepodejmowania przedsi~wzi~cia nalezy liczye si~ z koniecznosciq przetrzymywania sciek6w
w szambach i okresowym, coraz cz~stszym ich wywozeniem. Szamba cz~sto okazujq si~ nie
spetniae wymogu szczelnosci, a ze wzgl~du na koszty wywozenia sciek6w, ich wtasciciele nie
podejmujq wystarczajqcych dziatan majqcych na celu ich uszczelnienie. Powoduje
to przedostawanie si~ surowych sciek6w do w6d gruntowych i powierzchniowych, co stwarza
szczeg61ne zagrozenie dla srodowiska i zdrowia mieszkanc6w na tych terenach.

Drugi wariant - zmiana lokalizacji, materiatu i technologii
W przypadku wariantu lokalizacji: Planowana rozbudowa oczyszczalni zlokalizowana

b~dzie na dziatkach b~dqcy wtasnosciq Gminy Borki, przy istniejqcej oczyszczalni sciek6w.
Zmian lokalizacji wiqzataby si~ z koniecznosciq wykupu dodatkowych dziatek. Ponadto zmiana
lokalizacji wiqzataby si~ z problemami z obstugq dw6ch r6znych oczyszczalni oddalonych od
siebie.
Wariant wykonania materia/owego zbiomik6w oczyszczalni:
Wariantem moze bye r6wniez zaprojektowanie oczyszczalni z wykonaniem materiatowym
zbiornik6w jako np. zelbetowych. Rozwiqzanie to generuje bardziej czasochtonne wykonanie
oczyszczalni z uwagi na koniecznose wykonywania kom6r zelbetowych. Transport,
posadowienie zbiornik6w z tworzyw sztucznych nie jest czasochtonne a tworzywa sztuczne Sq
catkowicie odporne na korozj~ i agresywne dziatanie sciek6w.

Wariant technologii oczyszczalni:
Wariantem moze bye r6wniez zaprojektowanie oczyszczalni jedynie w technologii osadu

czynnego. Jednak zaprojektowanie oczyszczalni w systemie biologicznych zt6z zanurzonych
daje gwarancj~ wysokiego stopnia oczyszczania sciek6w, gdzie osad czynny jest bardziej
wrazliwy na wahania ilosci i jakosci sciek6w. Technologia ta umozliwia wykonanie oczyszczalni
na mniejszej powierzchni niz tradycyjnie zajmowanej przez komor~ osadu czynnego. Umozliwia
r6wniez ograniczenie i10sci osad6w powstajqcych w technologii osadu czynnego co przedktada
si~ na korzysci finansowe ptynqce z ograniczonej i10sci koniecznych do zagospodarowania
osad6w w czasie eksploatacji oczyszczalni.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska
W oparciu 0 analizy koszt6w inwestycyjnych i p6zniejszych koszt6w eksploatacyjnych

oraz ze wzgl~du na elastycznose rozbudowy projektowanej oczyszczalni, wybrano wariant
oparty na budowie nowego dodatkowego ciqgu technologicznego oczyszczania sciek6w
Oddziatywanie inwestycji nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska, wr~cz przeciwnie,
powoduje jej znaczqce polepszenie, uniemozliwiajqc bezposrednie i posrednie zagrozenie dla
element6w srodowiska naturalnego, zwiqzane z przenikaniem do wody i gruntu surowych
sciek6w bytowo - gospodarczych.



W trakcie realizacji inwestycji woda zuzywana b~dzie
szczelnosci zbiornik6w oraz rurociqg6w mi~dzyobiektowych w
Projektowana oczyszczalnia, w trakcie eksploatacji wymaga
przewidywane zapotrzebowanie mocy to ok. 40,00 kWh/d.

do przeprowadzenia pr6b
ilosci ~qcznej ok. 180 m3.

zasilania z sieci NN -

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprz~t budowlany typu: koparki,
spycharki, samochody samowy~adowcze, ubijaki spalinowe, itp., kt6ry b~dzie zuzywa~ paliwo w
ilosciach zwykle zuzywanych, przewidzianych do wykorzystywanego sprz~tu b~dqcego w
posiadaniu Wykonawcy. Do wykonania pr6by szczelnosci zbiornik6w oczyszczalni zostanie
wykorzystana woda w ilosciach typowych dla tych prac. Przewiduje si~ zuzycie energii przy
realizacji inwestycji w celu odwodnienia wykop6w oraz po zakonczeniu inwestycji zuzycie
energii zwiqzane z zasilaniem obiekt6w oczyszczalni.

Przedsi~wzi~cie zalicza si~ do tzw. miejscowej, oddzia~ywanie to ogranicza si~ do
najblizszego otoczenia inwestycji. Teren realizacji przedsi~wzi~cia pokrywa si~ z obszarem
oddzia~ywania przedsi~wzi~cia. Og61nie oddzia~ywanie na srodowisko, kt6re wystqpi w fazie
realizacji przedsi~wzi~cia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciqg~e, 0 niewielkim
nat~zeniu, skoncentrowane w miejscu realizacji inwestycji. W trakcie rea lizacj i inwestycji
planuje si~ prowadzenie rob6t budowlanych wY~qcznie w porze dziennej dla zminimalizowania
wp~ywu ha~asu na otoczenie pochodzqcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki
transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgl~du na charakter miejscowy inwestycji, tym bardziej, ze do prac stosowany b~dzie sprz~t
budowlany dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, spe~niajqcy wszelkie wymagania w
zakresie obowiqzujqcych przepis6w.

Ewentualne odwodnienie wykop6w, z uwagi na kr6tki okres pompowania i mleJscami
niezbyt duze depresje, nie spowoduje zadnych szkodliwych zmian dla otoczenia (zasi~g leja
depresji b~dzie si~ miescH w granicach terenu b~dqcego w dyspozycji inwestora), ani
wi~kszych zak~6cen stosunk6w gruntowo-wodnych.

Zastosowanie do budowy wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawq 0 wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. z p6in.zm, zminimalizuje negatywne skutki oddzia~ywania inwestycji na
srodowisko.

Proces realizacji przedsi~wzi~cia pociqgnqc moze za sobq powstawanie odpad6w
takich jak kawa~ki rur, wycinki z pO~qczen odga~~zien rur, czy tez nadmiar ziemi powsta~y z
wykopu. Aby zapobiec degradacji walor6w krajobrazowych odpady te b~dq usuwane z
miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza
wykonawcy), a nast~pnie przekazane odbiorcy odpad6w.

Nadmiar gruntu z przekop6w (urobek) sk~adowany b~dzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem.

Powsta~e w trakcie realizacji przedsi~wzi~cia i prowadzonych prac odpady powinny
zostac zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 0
odpadach. Posiadacz odpad6w winien minimalizowac powstawanie odpad6w, wY~qczyc z
odpad6w i poddac odzyskowi wszystkie odpady, kt6rych powstaniu nie uda~o si~ zapobiec oraz
unieszkodliwic wY~qcznie te odpady, kt6rych powstaniu nie uda~o si~ zapobiec i kt6rych nie



uda~o si~ poddac odzyskowi poprzez poddawanie ich procesom przetwarzania.
Unieszkodliwienie odpad6w winno zostac przeprowadzone w taki spos6b, aby sk~adowane by~y
wY~qcznie te odpady, kt6rych unieszkodliwienie winny spos6b by~o niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

W czasie realizacji inwestycji, wierzchniq warstw~ ziemi sk~adowac osobno, a po
zakoriczeniu prac rozplantowac na powierzchni teren6w przeznaczonych na tereny zieleni.

Inwestycja nie naruszy zieleni wysokiej. Oczyszczalnia nie jest projektowana w obr~bie
istniejqcych alei okazowych oraz pomnik6w przyrody obj~tych ochronq konserwatorskq. Nie
przewiduje si~ wycinki drzew.

Uciqzliwosci zwiqzane z prowadzeniem rob6t budowlano-montazowych mozna
minimalizowae poprzez skracanie czasu wykonania poszczeg61nych cykli prac montazowych do
niezb~dnych wymagari, wynikajqcych z koniecznosci technologicznych na okreslonych
odcinkach realizowanych rob6t. Nie wolno dopuszczac do nadmiernego rozciqgania frontu rob6t
ponad niezb~dne minimum. Nalezy r6wniez ograniczae emisj~ zanieczyszczeri py~owych w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, prowadzie prace ze szczeg61nq ostroznosciq, by
wykluczyc zanieczyszczenia w6d gruntowych (np. wycieki paliwa i 0Iej6w).

W czasie realizacji przedsi~wzi~cia zasadniczo nie b~dzie wyst~powa~o
zapotrzebowanie na wod~ do cel6w technologicznych, gdyz na miejsce budowy
przywozone b~dq gotowe do zastosowania prefabrykaty i produkty. Wszelkie potrzeby
sanitarne ekip prowadzqcych budow~ b~dq zabezpieczone na terenie istniejqcej oczyszczalni.

Oddzia~ywanie w fazie realizacji przedsi~wzi~cia na wody powierzchniowe
i gruntowe jest zwiqzane z koniecznymi do wykonania pracami odwodnienia wykop6w.
Przeprowadzone badania geologiczne nie wykaza~y wyst~powania w6d gruntowych w rejonie
projektowanej oczyszczalni sciek6w. Wody gruntowe mogq pojawiae si~ okresowo, w okresach
mokrych, przy duzych opadach deszczu.

1. pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu lodwadnianie powierzchniowe/,
2. obnizenie poziomu wody za pomocq studni depresyjnych lub ig~ofiltr6w lub drenazu.

Metod~ nalezy wybrae w zaleznosci od ilosci wody w wykopie oraz od panujqcych
warunk6w. lIose godzin pompowania nalezy ustalie w trakcie wykonywania rob6t. Poziom wody
gruntowej moze zmieniae si~ okresowo w okresie intensywnych opad6w. Zaleca si~
przeprowadzenie rob6t w okresie suchym. Woda z odwodnienia wykop6w odprowadzana
b~dzie do row6w przydroznych.

Warunki wprowadzania sp~yw6w opadowych do w6d powierzchniowych i do ziemi okresla
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 Iipca 2006 roku w sprawie w sprawie warunk6w,
jakie nalezy spe~nie przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Oz. U. Nr 06.137 poz.984]. zgodnie z tym
rozporzqdzeniem wody z odwodnienia wykop6w nie podlegajq podczyszczeniu i mozna
je odprowadzae bezposrednio do w6d lub do ziemi.

przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwr6cie uwag~ na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzqdzeri budowanych. Niedopuszczalne jest pozostawianie w
wykopach jakichkolwiek odpad6w. Przestrzeganie powyzszych zaleceri gwarantuje nalezytq
ochron~ srodowiska w6d podziemnych podczas realizacji przedsi~wzi~cia. Szczeg61nq



uwag~ nalezy zwr6cic na stan techniczny maszyn uzytych do wykonawstwa kanalizacji
i odbudowy dr6g. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzqdzen mogqcych
spowodowac wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy w6d powierzchniowych.
Po zakonczeniu inwestycji, oczyszczalnia sciek6w nie b~dzie oddziafywac na wody
powierzchniowe i wgf~bne. zapewniajq jej wysokq szczelnosc i bezawaryjnosc pracy przez
wiele lat.

przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty majqce chwilowy lokalny wpfyw na srodowisko.
Nie spowoduje to stafej zmiany sposobu wykorzystania terenu. Czas trwania mozliwego
oddziafywania na srodowisko i otoczenie sqsiadujqce b~dzie wynikaf z przewidzianego przez
Inwestora okresu realizacji inwestycji. Bezposrednie oddziafywanie b~dzie kr6tkotrwafe i nie
wpfynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego. Inwestycja moze stanowic
uciqzliwosc (zwi~kszony, chwilowo, poziom hafasu) dla mieszkanc6w sqsiednich nieruchomosci
jedynie w fazie realizacji.

Wody powierzchniowe

Projektowana oczyszczalnia sciek6w zlokalizowana jest w miejscowosci Borki, gm.
Borki. Oczyszczone scieki z rozbudowywanej oczyszczalni odprowadzane b~dq do R-G1 i RG
w Borkach, kt6re Sq w zlewni rzeki Bystrzyca i odprowadzajq wody do rzeki Bystrzyca. Rzeka
Bystrzyca jest to rzeka 0 dfugosci 47 km. Jest prawym dopfywem Tysmienicy, w dorzeczu
Tysmienicy.

Europejski kod JCWP: - PLRW20001524699

Scalona cz~sc w6d powierzchniowych SCWP: - SW0526

Jest to obszar dorzecza Wisfy, region wodny Srodkowej Wisfy, naturalna cz~sc w6d. . Stan
w6d - zfy. Osiqgni~cie cel6w srodowiskowych zagrozone. Wpfyw dziafalnosci
antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosc przesuni~cia w czasie osiqgni~cia
cel6w srodowiskowych z uwagi na brak rozwiqzan technicznych mozliwych do zastosowania
w celu poprawy stanu JCW.

Celem srodowiskowym dla tego obszaru, zgodnie z Planem zagospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisfy, jest osiqgni~cie bqdi: utrzymanie co najmniej dobrego stanu.

Osiqgni~cie zafozonych cel6w srodowiskowych, na omawianym obszarze, jest zagrozone.
Projektowana oczyszczalnia sciek6w nie b~dzie miafa negatywnego wpfywu na osiqgni~cie w/w
cel6w, a wr~cz przeciwnie, poprzez umozliwienie odprowadzenia sciek6w do oczyszczalni
z cafej miejscowosci, znaczqco moze przyczynic si~ do osiqgni~cia zafozonych cel6w
srodowiskowych.

St~zenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych nie przekraczajq dopuszczalnych
st~i:en w sciekach okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunk6w, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Oczyszczalnia nie b~dzie miafa zadnego wpfywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Ponadto zaprojektowana oczyszczalnia wyeliminuje zagrozenie zwiqzane z bezposrednim
zrzutem sciek6w nieoczyszczonych do rzeki, jak r6wniez instalacj~ cz~sto nieszczelnych
szamb.

Wody podziemne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej cz~sci w6d podziemnych
rozciqgajqcych si~ na p6fnoc od Lublina

Europejski kod JCWPd - PLGW230084



Region wodny srodkowej Wisty,

Obszar dorzecza Wisty,

R6wniny Wschodnie

Stan ilosciowy - dobry

Stan chemiczny - dobry

Ocena ryzyka: stan w6d nie jest zagrozony

Wody charakteryzujq si~ znacznq nadwyzkq zasob6w w6d podziemnych w odniesieniu
do wielkosci poboru wynoszqcego mniej niz 6 % wielkosci zasob6w. Na obszarze JCWPd
nie wyst~pujq zanieczyszczenia w6d podziemnych. Wody dobrej jakosci, wymagajq na og6t
prostego uzdatniania. Obszar JCWPd 84 lezy cz~sciowo w obr~bie g6rnokredowego zbiornika
Niecka Lubelska, w GZWP 406 i 407 (Zbiornik Lublin i Zbiornik Chetm Zamost) oraz w obr~bie
zbiornika trzeciorz~dowego GZWP 215 - Subniecka warszawska.

Zgodnie z ROW wart. 4 przewiduje si~ nast~pujqce gJ6wne cele srodowiskowe:

• zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do w6d podziemnych

• zapobieganie pogarszaniu si~ stanu wszystkich cz~sci w6d podziemnych

• zapewnienie r6wnowagi pomi~dzy poborem a zasilaniem w6d podziemnych

• wdrozenie dziaJan niezb~dnych dla odwr6cenia znaczqcego i utrzymujqcego
si~ rosnqcego trendu st~zenia kazdego zanieczyszczenia powstaJego w skutek
dziaJalnosci czJowieka

Planowana inwestycja, kt6rej efektem b~dzie wyJqczenie z eksploatacji nieszczelnych
szamb, w znacznym stopniu przyczyni si~ do osiqgni~cia wyzej wymienionych cel6w
srodowiskowych na tym terenie. Inwestycja znakomicie wpisuje si~ w zaJozone cele i w istotny
spos6b przyczyni si~ do zmniejszenia zanieczyszczen przedostajqcych si~ do w6d
podziemnych i powierzchniowych.

Reasumujqc, pomimo ze ROW dopuszcza wyznaczenie derogacji, dla terenu obj~tego
planowanq inwestycjq nie b~dzie miaJo to znaczenia.

W swietle zapis6w art. 81, ust.3 ustawy z dnia 32 patdziernika 2008r. 0 udostflpnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia/e spo/eczeflstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko, planowana inwestycja, pn. Rozbudowa oczyszczatni
sciek6w w Borkach wpisuje si~ w zaJozone cele zmierzajqce do osiqgni~cia cel6w
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na tym terenie. Planowana
inwestycja, konsekwencjq kt6rej b~dzie likwidacja, w wi~kszosci nieszczelnych szamb, kt6re Sq
najcz~stsZq przyczynq przedostawania si~ zanieczyszczen do w6d powierzchniowych
i podziemnych, przyczyni si~ w znacznym stopniu do poprawy stanu w6d na omawianym
terenie.

Rodzajach i przewidywanej i10sci wprowadzanych do srodowiska substancji tub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko



Docelowo, do istniejqcej i projektowanej oczyszczalni sciek6w odprowadzane b~dq scieki
sanitarne w ilosci 155 m3/d

b) Emisja ha~asu i zanieczyszczen, odpad6w podczas realizacji
Podwyzszona emisja spalin ze srodk6w transportu i maszyn budowlanych oraz
spawarek i zag~szczarek w trakcie realizacji inwestycji
emisja ha~asu powstajqca przy transporcie sprz~tu, materia~6w i pracy maszyn

Praca srodk6w transportowych i maszyn powoduje emisj~ do atmosfery zanieczyszczen
gazowych i py~owych. Faza realizacji inwestycji jest ir6d~em emisji py~u do powietrza poprzez
prowadzone prace ziemne zwiqzane z prowadzeniem wykop6w, sk~adowaniem ziemi
pochodzqcej z wykop6w.

Pojazdy nap~dzane silnikami spalinowymi przyczyniajq si~ do zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem w~gla, tlenkiem w~gla, tlenkiem azotu i lotnymi zwiqzkami organicznymi. Wielkose
emisji jest scisle zwiqzana z ilosciq zuzytego paliwa. Przeciwdzia~ae ich emisji mozna poprzez
przystosowanie silnik6w spalinowych do zasilania gazem, montowania katalizator6w, co
powoduje redukcj~ do 90% toksycznych substancji.

Podczas realizacji inwestycji wystqpi emisja ha~asu do srodowiska. B~dzie to oddzia~ywanie
zwiqzane g~6wnie z pracq sprz~tu i transportem. Emitowany poziom ha~asu maze bye w tym
czasie uciqzliwy, np. koparka w zaleznosci ad typu urzqdzenia emituje poziom ha~asu w
granicach 60 do 95dB (A) w odleg~osci 1,Om. Oddzia~ywanie to ma charakter przemijajqcy i
zakonczy si~ wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W okresie eksploatacji inwestycja nie
b~dzie mia~awp~ywu na poziom ha~asu.

W celu ograniczenia uciqzliwosci zwiqzanej z ha~asem, prace budowlane nalezy prowadzie
wy~qcznie w porze dziennej. Po zakonczeniu budowy przy normalnej eksploatacji dzia~anie sieci
nie b~dzie odczuwalne, ani nie b~dzie wp~ywae negatywnie na srodowisko, nie b~dzie ir6d~em
emisji zanieczyszczen ani do powietrza, ani do ziemi.

c) Hose i spos6b odprowadzania w6d technologicznych
nie dotyczy -nie b~dq wyst~powa6 wody technologiczne - inwestycja dotyczy sciek6w
sanitarnych

d) ilose i spos6b odprowadzania w6d opadowych
nie dotyczy - nie b~dq wyst~powa6 wody opadowe - inwestycja dotyczy sciek6w sanitarnych

e) rodzaj, przewidywane ilosci i spos6b post~powania z odpadami
lIosci wytworzonych odpad6w znane b~dq po zakonczeniu pewnego etapu prac

projektowych. Na etapie budowy, na wytw6rcy odpad6w, kt6rym b~dzie firma realizujqca
budow~ analizowanego przedsi~wzi~cia, ciqzq obowiqzki w zakresie segregacji, odzysku i
zagospodarowania wytworzonych odpad6w.

Ziemia z wykop6w zostanie powt6rnie uzyta do zasypania wykop6w. Humus pochodzqcy z
teren6w zielonych sk~adowany obok wykopu i powt6rnie wykorzystany. Nadmiar ziemi b~dzie
wykorzystany jako warstwa wierzchnia wyr6wnywanych nier6wnosci, bqdi wywieziona na
wysypisko odpad6w, gdzie maze pos~uzye do rekultywacji jego powierzchni.

Ziemi~ z wykop6w w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykop6w)
nalezy sk~adowae wzd~uz wykopu lub na sk~adowiskach tymczasowych, zaleznie ad stanu
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kt6ry nie b~dzie uzyty do



zasypania, powJnlen bye wywieziony przez Wykonawc~ na odk~ad. Wyw6z urobku obejmuje
transport z miejsca za~adunku do miejsca roz~adunku wraz ze wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny za~adunek
i powr6t na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowae w miejsce wybrane
przez Wykonawc~ i Inwestora.

Powsta~e w trakcie realizacji przedsi~wzi~cia i prowadzonych prac odpady powinny zostae
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 0 odpadach.
Pozosta~e odpady z terenu budowy powinny bye gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Odpady komunalne powinny bye zbierane do pojemnik6w, a
odpady sta~e inne, do szczelnych pojemnik6w, a nast~pnie usuwane do utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy posiadajqce zezwolenie w zakresie sWiadczonych us~ug. Na etapie
realizacji powstanq r6wniez odpady z eksploatacji sprz~tu budowlanego (odpadowe oleje, filtry
olejowe, opakowania z tworzyw). Wykonawca powinien zadbae 0 ich zminimalizowanie poprzez
utrzymanie pe~nej sprawnosci technicznej maszyn.

Podstawowe zasady post~powania z odpadami rozbi6rkowymi i budowlanymi:

- odpady, kt6re nie mogq bye poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich
powstania b~dq przekazane do najblizej po~ozonych miejsc, w kt6rych mogq bye poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione.

G~6wnym ilosciowo sk~adnikiem odpad6w budowlanych jest gruz betonowy i ceglany.
Materia~y te, po prostym przetworzeniu, stanowiq pe~nowartosciowe kruszywo budowlane,
mogqce znaleie zastosowanie zar6wno przy produkcji materia~6w i element6w budowlanych,
jak i podczas budowy obiekt6w budowlanych i dr6g.

f) i10sci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzqdzen
W projektowanym ciqgu technologicznym oczyszczania zainstalowane b~dq urzqdzenia do

obr6bki wst~pnej sciek6w surowych (sitopiaskownik), pompy zatapialne w przepompowni
sciek6w, zbiorniku retencyjnym, studni recyrkulacji, zbiorniku osadu nadmiernego, spr~zarki do
napowietrzania sciek6w w bioblokach oraz urzqdzenia gospodarki osadowej (prasa tasmowo -
slimakowa)

Planowane przedsi~wzi~cie ma charakter lokalny. Ze wzgl~du na skal~ i zakres
opracowania nie wystqpiq oddzia~ywania na srodowisko 0 transgranicznym charakterze.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie
przyrody znajdujacych sie w zasiegu oddzia!vwania przedsiewziecia.

Gmina Borki jest jednqz 7 gmin powiatu radzynskiego w wojew6dztwie lubelskim. Po~ozona jest
na p6~nocnym skraju wojew6dztwa lubelskiego. Obszar gminy jest r6wninny, porosni~ty



kompleksami lesnymi i przeci~ty podmokJymi dolinami rzecznymi Bystrzycy MaJej, P6Jnocnej i
Tysmienicy. Gmin~ Borki charakteryzuje zr6znicowany, pi~kny krajobraz, poci~ty rozlegJymi
stawami rybnymi oraz duzymi kompleksami lesnym

W granicach gminy Borki znajduje si~ Europejska Sie6 Obszar6w Chronionych "Natura
2000", wytypowana na podstawie Dyrektywy "Ptasiej". Obszar ten obejmuje caJq dolin~
Tysmienicy, kt6ra stanowi ostoj~ ptak6w 0 randze europejskiej. Kod obszaru - PLB060004

Obszar obejmuje dolny odcinek doliny Tysmienicy, od stawu Siemien do ujscia rzeki do
Wieprza. Dolina jest zmeliorowana, zajmujq jq wilgotne Jqki z fragmentami turzycowisk,
miejscami wyst~pujq zarosla wierzbowe i olszyny. Znajduje si~ tu kilka niewielkich kompleks6w
staw6w, liczne torfianki i starorzecza oraz kompleks staw6w w Siemieniu (790 ha), kt6ry skJada
si~ z 2 duzych i 12 maJych staw6w. W tym kompleksie 20% powierzchni duzych staw6w i 40-
50% powierzchni wielu staw6w maJych zaj~te jest przez szuwary trzcinowe i paJkowe.
Otoczenie obszaru stanowiq tereny rolnicze. Obszar obejmuje r6wniez krasowe zapadlisko
wypeJnione torfem, zaj~te przez torfowisko przejsciowe porosni~te JOZqz osikq i brzozq oraz
otaczajqcy je Las W61czynski i skrawki p61 uprawnych, a takze doJy potorfowe, zaj~te obecnie
przez kilkadziesiqt torfianek.

Inwestycja zlokalizowana jest poza w/w obszarem, w odlegJosci ok. 6 km na p6Jnocny - zach6d
od teren6w chronionych.

W granicach Gminy Borki istnieje jeden rezerwat przyrody poJozony w kompleksie
lesnym w poblizu miejscowosci Sitno. Jest to rezerwat faunistyczny "Czapliniec". ZostaJ
utworzony w 1968 roku w celu ochrony kolonii I~gowej czapli siwej. Powierzchnia rezerwatu
wynosi 15,67 ha. Obejmuje on okoJo 150 letni drzewostan sosnowy i okoJo 100 letni d~bowy.

• Dqb szypuJkowy - park w Woli Osowinskiej
• Aleja 152 lip drobnolistnych - w Woli Osowinskiej,
• Trzy wi~zy szypuJkowe - park w Maruszewcu Nowym,
• Dwie lipy drobnolistne - park w Maruszewcu Nowym.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w fazie budowy, wdrozenia i wykorzystywania po jej
zakonczeniu (brak ingerencji w istniejqcq flor~ i faun~) nie wpJynie na ograniczenie naturalnego
zasi~gu Iiczebnosci gatunk6w wyst~pujqcych w poblizu obszaru inwestycji. Inwestycja ta
r6wniez ze wzgl~du na sw6j zakres nie wpJynie na zmian~ dotychczasowej struktury i funkcji
tych obszar6w.

Planowana inwestycja, kt6rej efektem b~dzie wyJqczenie z eksploatacji nieszczelnych
szamb, w znacznym stopniu przyczyni si~ do ochrony srodowiska przyrodniczego.



Planowana inwestycja, konsekwencjq ktorej b~dzie likwidacja, w wi~kszosci
nieszczelnych szamb, ktore Sq najcz~stsZq przyczynq przedostawania si~ zanieczyszczen do
wod powierzchniowych i podziemnych, przyczyni si~ w znacznym stopniu do poprawy stanu
srodowiska na omawianym terenie.

Biorqc pod uwag~ powyzsze uwarunkowania i stanowiska organow
w przedmiotowej sprawie, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Postanowienie, na ktore nie stuzy
zazalenie, strona moze zaskarZyc tylko w odwotaniu od decyzji.

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim
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