L.UG.SR-7625/12/09/10

Niwiska, 20.01.2010r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 listopada z 2000 roku, Nr 98 poz. 1071 ze
zmianami) oraz art. 71 ust. 1, art. 84 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 156 ustawy z
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zmianami ) w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa
Besińskiego, 37-500 Jarosław , pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul
11-go Listopada, 36-100 Kolbuszowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 227 R Trześń – Domatków-Bukowiec - Kupno na odcinku od km 0+000 do km 2 + 133 .

orzekam:
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń –
Domatków-Bukowiec - Kupno na odcinku od km 0+000 do km 2 + 133”.

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 22 października 2009r. (data wpływu do organu 26.10.209r)
Burmistrz Kolbuszowej przekazał Wójtowi Gminy Niwiska błędnie skierowany do Burmistrza
Kolbuszowej wniosek Krzysztofa Besińskiego, ul. Armii Krajowej 17/53, 37-500 Jarosław,
pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul 11-go Listopada, 36-100
Kolbuszowa wystąpił do Wójta Gminy Niwiska o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 227 R Trześń – Domatków - Bukowiec - Kupno na odcinku od km 0+000 do km 2 + 133.
Strona 1 z 5

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko właściwym

do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy
Niwiska.
W oparciu o przekazaną dokumentację /sporządzoną zgodnie z art. 74 ustawy
o udostępnianiu informacji (…)/. Wójt Gminy Niwiska wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamiając o wszczęciu
postępowania poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust.3 ustawy
o udostępnianiu informacji (…). W toku postępowania Strony nie zgłosiły żadnych uwag
i wniosków.
W dniu 30 października 2009r. Wójt Gminy Niwiska wystąpił do Starosty
Kolbuszowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej
o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, – co do zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi na w/w pismo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej
postanowieniem znak: PSNZ.465-67/09 z dnia 06.11.2009r. uznał, że dla projektowanego
przedsięwzięcia sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. Starosta
Kolbuszowski postanowieniem /znak: OŚ-7633/57/09/ z dnia 13.11.2009r. wyraził opinię,
w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Uzyskane opinie w/w organów jednoznacznie wskazywały na brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Po przeanalizowaniu dokumentacji i uwarunkowań przedsięwzięcia w związku
oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz po zapoznaniu się
z opiniami w/w organów Wójt Gminy Niwiska postanowieniem /znak: L.UG.SR-7625/12/09/
z

dnia

18.11.2009r.

odstąpił od

obowiązku

przeprowadzenia

oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko p.n.:. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń –
Domatków-Bukowiec - Kupno na odcinku od km 0+000 do km 2 + 133.

Planowana inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja wymaga uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z § 3 ust. 1, pkt 56 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Kierując się kryteriami wymienionymi w art. 63 ust. 1 ustawy, o której mowa powyżej
w szczególności ze względu na - rodzaj, usytuowanie i charakterystykę przedsięwzięcia oraz
możliwy zasięg i rodzaj oddziaływania:
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na modernizacji istniejącej drogi powiatowej
Nr 1 227 R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno na odcinku od km 0+000 do km 2+133.
W aktualnym stanie jest to droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości pasa drogi 11-19 m.
Obustronnie przy jezdni zlokalizowane są pobocza ziemne o szerokości od 0,5 m do 1,0 m.
Droga na odcinku objętym inwestycją przebiega przez tereny częściowo zabudowane.
W bezpośrednim sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna, budynki
handlowo-usługowe. Droga częściowo przebiega również przez tereny niezabudowane - łąki,
pola uprawne oraz tereny leśne. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wraz ze
wzmocnieniem jej nawierzchni, udrożnienie lub przebudowę przepustów, wykonanie poboczy,
wykonanie rowów podłużnych drogi. Wody opadowe z drogi będą odprowadzane
powierzchniowo do odpowiednio profilowanych i obsadzonych trawą rowów przydrożnych..
Zakres robót planowanej przebudowy drogi mieści się w istniejącym pasie drogowym
i nie wymaga zajęcia działek przyległych.
W fazie robót przygotowawczych może zajść konieczność usunięcia części zadrzewienia
w istniejącym pasie drogowym, kolidującego ewentualnie z projektowanymi robotami
związanymi z renowacją istniejącego odwodnienia drogi lub zagrażającymi bezpieczeństwu
ruchu drogowego.
Gospodarka

wytworzonymi

odpadami

powinna

być

prowadzona

przez

wyspecjalizowaną firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących odpadów
niebezpiecznych, uchroni środowisko od szkodliwych i niebezpiecznych czynników. Materiały
z rozbiórek, jako odpady, powinny być przez wykonawcę robót sklasyfikowane, składowane
selektywnie i zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz..U.
Nr 62/2001r, poz.628, tekst jednolity z 2007 r. –Dz.U. nr 39, poz. 251).
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Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe, podziemne
oraz grunty. Ścieki opadowe będą posiadały stężenia niższe niż dopuszczalne określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) – zawiesina 100mg/l, substancje
ropopochodne 15mg/l).
W fazie wykonywania prac budowlanych związanych z budową drogi, wykonywaniem
nawierzchni, występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji gazowych
i pyłu, okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą maszyn drogowych. Są one jednak
krótkotrwałe o zasięgu lokalnym i ustąpią po zakończeniu robót.
Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz analizy szczegółowych uwarunkowań,
o których mowa 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 ocenach
oddziaływania

na

środowisko

(Dz.

U.

z 2008r.

Nr199,

poz.

1227)

stwierdzam,

że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach
objętych ochroną, w tym obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000,
obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach ochrony uzdrowiskowej, nie wiąże się ono ze
znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym
oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem
awarii przemysłowej o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002r. Nr58 poz. 535), nie wymaga
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 a tym samym nie
będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych - siedlisk roślin i zwierząt,
a także w sposób znaczący wpływać na gatunki, dla których zostały wyznaczone obszary
Natura 2000 oraz na spójność i integralność sieci obszarów Natura 2000.
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Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszeń zakazów
wynikających z ustawy o ochronie przyrody dla Mielecko - Głogowsko - Kolbuszowski Obszar
Chronionego Krajobrazu utworzonego Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Rzeszowskiego
z dnia 14 lipca 1992r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na
terenie województwa rzeszowskiego (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 7, poz. 74) zm.
rozporządzenie Nr 79 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie
Mielecko – Kolbuszowsko -Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105, zm. Nr 149, poz. 2435).

W związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki
przedmiotowego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, w oparciu
o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Niwiska
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Gmina Niwiska,
2. 4 x Strony postępowania poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej

urzędu
3.Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul 11-go Listopada, 36-100 Kolbuszowa,
4.pełnomocnik Krzysztof Besiński, ul. Armii Krajowej 17/53, 37-500 Jarosław.
5. A/a
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