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Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
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KLASA: UP/I 35 1 -03/21 -091 491
URBROJ: 517 -05-l -2-22-6
Zagreb, I 8. svibnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka
162. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, l53/13,78/15, 12lI8 i 1l8/18) i
članka 7. stavka 2. točke l. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novine", broj 64108) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zazahvat

,,Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na području općine Kapela6.,
Bjelovarsko_bilogorska županija

Tijeto nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja,
Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su određbe članka 78. stavka I. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24.,25,26. i 27.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoliš (,,Narodne novine", broj 61114 i3/l7;u daljnjem
teksfu: Uredba). Naime, zazahvate navedene u točki 9.I. Zahvati urbanog razvoja (sustavi
odvodnje, sustavi vodoopslcrbe, ... i drugo), auvezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I.
i II' koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan
utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u
postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, iz Pi|oga II. Uredbe, Ministarstvo
gospodarstva i odrŽivograzvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoliš. osim navedenog' člankom 27. stavkom 7. Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne
novine",broj 80/13, l5l18, I4l19iI27lI9) utvrđeno jedase zazahvate zakoje jeodređena
provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti
za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat,'Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Kapela", Ministarstvo je provelo posfupak
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351_03/16-
08182; URBROJ: 517-06-2-I-16-9 od 21. studenoga2016. godine) da nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mreŽu te nisu
bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Pored toga, za zahvat



,,Izgtadnjauređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u općini Kapelđ', Ministarstvo
je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA:
UPA-351-03119-09117; URBROJ: 517-03-1 -2-19-9 od 5. lipnja 2019. godine) da nije potrebno

provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mreŽu

te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša.
Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira zahvat ,,Rekonstrukcija sustava

vodoopskrbe i odvodnje na području općine Kapelđ', Bjelovarsko-bilogorska Županija.

Nositelj zahvataje Kapelakom d.o.o., Bilogorska 90, Kapela.

Lokacija zahvataje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na području naselja Babotok, Donji
Mosti, Gornji Mosti, Gornje Zde|ice, Jabučeta' Kapela' Kobasičari, Novi Skucani, Srednja

Diklenica, Stanići, Starčevljani, Stari Skucani i Visovi u općini Kapela.

Sažeti opis zahvata
Zahvatom se planiraju 13 manjih zahvata vodoopskrbe i izmjena zahvata odvodnje u3 faze.
Planira se proširenje postojećeg sustava javne vodoopskrbe u naseljima Gornje Zde1'ice, Kapela,
Srednja Diklenica, Stari Skucani, Starčevljani, Donji Mosti, Gornji Mosti, Babotok, Jabučeta,

Stanići' Kobasičari, Visovi i Stara Diklenica kako bi se osigurala opskrba vodom navedenih

naselja općine Kapela, ali i dostatne količine vode za protupoŽarnu zaštitu. Ukupna duljina
izgradnje cjevovoda iznosi 22.587 m, aizgradit će se i 5 crpnih stanica. Novi korisnici primat
će vođu iz vodocrpilišta,'Delovi" smještenog na području Koprivničko - križevačke Županije
između naselja Delovi i Novigrad Podravski. Trase cjevovoda poloŽene su u cestovnom pojasu

lokalnih prometnica, a trase koje prolaze ispod prometnica izvodit će se strojnim prokopom
ceste uz zatrpavanje zamjenskim materijalom, a u naselju izvodit će se bušenje ispod ceste.

Izmjenom zahvata na sustavu javne odvodnje planira se izgradnja nepotpunog razdjelnog
sustava odvodnje kojim se obuhvaćaju isključivo sanitarne otpadne vode, dok se oborinske
otpadne vode rješavaju poprečnim nagibima prometnica i oborinskim kanalima. Predmetni
zahvat obuhvaća izgradnju cjevovoda javne odvodnje ukupne duljine od 13.187 mi2 crpne
stanice (CS Kapela i CS Skucani), a provest će se u ti faze na području naselja Kapela,
Starčevljani, Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari. Sanitarna voda sakupljena s područja
općine Kapela odvodit će se na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Kapela,
koji ima dovoljan kapacitet zaprihvat svih korisnika s ovog područja (1.500 ES, II sfupnja
pročiseavanja), a ispustat će pročišćenu vodu u recipijent' vodotok Švastica. UPOV Kapela nije
dio ovog zahvata.
Detalji o zahvatu na\aze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u studenomu2)2l. godine izradio
ovlaštenik KAINA d.o.o. iz Zagreba te dopunio u travnju 2022. godine objavljenom uZ ovu
Informaciju.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traŽe se mišljenja tijela i/ili osoba

određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan
utjecaj na područje njihove nadleŽnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba

određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti.

Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li
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potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekološku mreŽu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
l. Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja, Uprava zazaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i odrŽivograzvoja. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu

okoliša i zaštifu prirode
4. općina Kapela

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost moŽe dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i
odrŽivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije,
pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama
(https : //min eor. eo v. hrl) rj ešenj e doneseno povodom pređmetno g zahtjev a.

TELJICA

Stranica 3 od 3




