
Obszar oddziaływania obiektu

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny 

przyległe.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami,  

a  więc  nie  spowoduje  skumulowanego oddziaływania  na  środowisko.  Realizacja  i  eksploatacja 

niniejszej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami wodno - błotnymi oraz 

innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi 

lub leśnymi, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarami 

o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne,  kulturowe  lub  archeologiczne,  obszarami 

przylegającymi do jezior, a także poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Planowana budowa kanalizacji przewidziana jest poza obszarami wymagającymi specjalnej 

ochrony  tj.  poza  stanowiskami rzadkich  i  chronionych  gatunków roślin,  chronionych  gatunków 

grzybów i ich siedliskami oraz poza obszarami o wyróżniających się walorach faunistycznych.

Dla  planowanego  przedsięwzięcia  nie  planuje  się  utworzenia  obszaru  ograniczonego 

użytkowania,  gdyż  nie  zostaną  przekroczone  standardy  środowiska.  Planowana  inwestycja  nie 

spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji 

liniowej,  której  realizacja  może  spowodować  oddziaływanie  na  środowisko  ograniczone  

do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które 

wystąpi  w fazie  realizacji  przedsięwzięcia  można  scharakteryzować  jako  chwilowe,  nieciągłe,  

o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. Inwestycja nie spowoduje także 

zmian w sposobie użytkowania terenu.



Zgodnie z § 13a. Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

który brzmi: 

„Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera: 

1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu;

2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo 

informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, 

na których został zaprojektowany.”

informuje się, że:

a) określenia obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o następujące przepisy:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

b)  obszar  oddziaływania  obiektu  jakim  jest  sieć  kanalizacji  sanitarnej  mieści  się  

w całości na działkach, na których został zaprojektowany.


