Solec Kujawski, 16.01.2012 r.
ROŚiR.6220.17.2011
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI
Na podstawie art. 85 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
informuję,
że w dniu 16.01.2012 r., z wniosku Gminy Solec Kujawski, w imieniu której działa Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu
Kujawskim, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak:
ROŚiR.6220.17.2011) dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja terenów przemysłowych po
Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, na
działkach nr ewidencyjny 678/10 i 678/5, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001],
gm. Solec Kujawski.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako organ właściwy w sprawie,
stwierdził, w przedmiotowej decyzji, brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na oczyszczeniu terenu po
Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim,
skażonego organicznymi składnikami oleju impregnacyjnego. Celem przedsięwzięcia jest
przywrócenie właściwości fizykochemicznych i biologicznych środowiska gruntowo-wodnego przedmiotowego terenu i stworzenie warunków do powtórnego, bezpiecznego dla
ludzi i środowiska zagospodarowania tego obszaru. Proponowane przez Gminę kompleksowe
oczyszczenie terenu po dawnej nasycalni jest metodą nowatorską. Proces oczyszczania terenu
do oczekiwanego poziomu prowadzony będzie w okresie do dwóch lat.
Przedsięwzięcie usytuowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.), w tym poza obszarami sieci Natura 2000. Nie przewiduje się, aby
inwestycja mogła negatywnie oddziaływać na ww. obszary.
Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych,
udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Solec
Kujawski: www.bip.soleckujawski.pl lub www.soleckujawski.rios.pl
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, można zapoznać się w Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski (ul. Toruńska 8, pok. nr 1) w
poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.15 oraz we wtorki w godzinach
7.30-16.30.

