Opoczno, dnia 21.07.2008r.
GKMiOŚ 7632/25/08

DECYZJA
Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46 ust.1 pkt.1, 46a ust 1 i 7 pkt. 4 oraz art.
56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25,
poz.150) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego – Wydziału TechnicznoInwestycyjnego w Opocznie, ul. Staromiejska 6 o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ”Budowa ulicy łączącej ul. Długą z
ul. Przemysłową w obrębie 9 miasta Opoczna”.

OKREŚLAM
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ”Budowa ulicy
łączącej ul. Długą z ul. Przemysłową w obrębie 9 miasta Opoczna”.
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulicy łączącej ul. Długą z ul. Przemysłową.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach w obrębie 9 o nr ewidencyjnych 549, 528/2,
529, 531, 532, 533/1, 534/1, 535, 536/3, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 596/1
w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno.
W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzą roboty drogowe z zakresie jezdni,
chodników, zjazdów oraz odwodnienie.

II.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem
następujących warunków:
•

•

•

przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonujący je, jako posiadacz winien
posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j z
2007r. Dz. U . Nr 39, poz. 251 z póŜn. zm.)
masy ziemne usuwane bądź przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji
zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, pod warunkiem
dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150)
nadmierne ilości mas ziemnych naleŜy zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o
odpadach.
w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji naleŜy zapewnić oszczędne korzystanie
z terenu

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

III.

prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze
dziennej (600 - 2200)
prace budowlane prowadzić wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie przez
wyspecjalizowane firmy
przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy
prace budowlane winny uniemoŜliwiać występowanie niekontrolowanych skaŜeń
gruntu, zapewnić posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych
uŜywać materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym i posiadających stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa jakości
właściwych jednostek aprobujących
pyliste materiały budowlane naleŜy zabezpieczyć przed ich rozwiewaniem
powstające w trakcie budowy odpady (poza ziemią z wykopów) naleŜy segregować i
gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu
budowy
ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy naleŜy odprowadzać do istniejącej sieci
kanalizacji / szczelnego zbiornika bezodpływowego
wszystkie urządzenia oczyszczające wody opadowe winny być kontrolowane zgodnie
z przepisami szczegółowymi
ścieki deszczowe z powierzchni drogi przed wprowadzeniem do rzeki lub rowów
melioracyjnych oczyszczać w urządzeniach oczyszczających typu osadniki
na wycinkę drzew lub krzewów naleŜy uzyskać zgodę właściwego organu.
prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty
roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy naleŜy
prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni). Wykopy nie powinny powodować
obniŜenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych.
po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających
zanieczyszczeń i odpadów
wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu ponad
uzasadnione potrzeby
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
projekcie budowlanym.
1. przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów
przewidzianych do wytworzenia zarówno w trakcie realizacji inwestycji oraz
mas ziemnych przewidzianych do zagospodarowania
2. w projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z
masami ziemnymi
3. zaprojektować odpowiednie urządzenia oczyszczające wody opadowe
i roztopowe zbierane z powierzchni jezdni
4. dokonać uzgodnień w zakresie zrzutu wód opadowych i roztopowych oraz
wykonania, likwidacji bądź przebudowy urządzeń wodnych (wyloty ścieków,
rowów, przepustów) z administratorami cieków i rowów
5. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie
urządzeń wodnych: wylot ścieków, przepustów drogowych na rowach ciekach,
rowów, naleŜy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z ustawą Prawo
wodne

IV.

Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
zagroŜenie wystąpienia powaŜnych awarii.

Nie dotyczy – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających
zagroŜenie wystąpienia powaŜnych awarii.
V.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono
postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływani na środowisko

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.
VI.

Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres i zasięg mogących występować oddziaływań na
środowisko oraz ze względu na sposób uŜytkowania terenów sąsiednich przedsięwzięcie nie
wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania.

Na teren realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest równieŜ
wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

UZASADNI ENIE
Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z
2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150) wnioskiem z dnia 5 marca 2008r. Urząd Miejski w Opocznie –
Wydział Techniczno-Inwestycyjny, ul. Staromiejska 6 zwrócił się o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ”Budowa ulicy łączącej
ul. Długą z ul. Przemysłową w obrębie 9 miasta Opoczna”.
Na obszarze na, którym planuje się wykonać inwestycje brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Opoczna zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo
Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150) wystąpił pismem z dnia
02.04.2008r. znak GKMiOŚ 7632/25/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Starosty Opoczyńskiego o wydanie opinii w sprawie obowiązku
sporządzenia raportu i jego zakresu. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane
postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie z dnia
23.04.2008r. (data wpływu 25.04.2008r) Nr PPIS-ZNS-440/18/08 wnoszące o odstąpienie
od nałoŜenia obowiązku sporządzenia raportu oraz Starosty Opoczyńskiego z dnia
16.04.2008r. (data wpływu 17.04.2008r.) Nr OŚZ.III.7633/09/08/O wnoszące o odstąpienie
od nałoŜenia obowiązku sporządzenia raportu.
Organ w oparciu o uzyskane opinie w dniu 20.05.2008r. wydał postanowienie
Nr GKMiOŚ 7632/25/08 odstępując od nałoŜenia na inwestora obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. – Prawo Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje
się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Starosta
Powiatu Opoczyńskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
W związku z powyŜszym Burmistrz Opoczna pismem z dnia 20.05.2008r
Nr GKMiOŚ 7632/25/08 wystąpił do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia.
Wynikiem powyŜszych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.06.2008r. (data wpływu 30.06.2008r.)
Nr PPIS-ZNS-440/26/08 oraz Starosty Opoczyńskiego z dnia 17.07.2008r
Nr OŚZ.III.7633/22/08 określające środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację w/w
przedsięwzięcia.
W postępowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Środowiska zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa, Obwieszczeniem z dnia
02.04.2008r. poinformowano o moŜliwości zapoznania się i składania uwag i wniosków do
w/w wniosku w terminie 21 dni od dnia 04.04.2008r – 25.04.2008r.
W toku postępowania nie wpłynęły Ŝadne wnioski.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Piotrkowie Trybunalskim za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150) niniejszą decyzję naleŜy dołączyć do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach traci waŜność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się
ostateczna. Termin waŜności decyzji moŜe ulec wydłuŜeniu o dwa lata, jeŜeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w
decyzji.

Załączniki:
1. Załącznik – charakterystyka całego przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Wydział Techniczno – Inwestycyjny
Urząd Miejski w Opocznie
2. Strony postępowania wg wykazu
3. a/a
Do wiadomości:
1. PPIS w Opocznie, pl. Kościuszki 9
2. Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a

Załącznik do decyzji Nr 7632/25/08 z dnia 23.07.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia p.n. ”Budowa ulicy łączącej ul. Długą z ul. Przemysłową w obrębie 9 miasta Opoczna”.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Informacja ma na celu wykazanie na ile budowa dróg gminnych wpłynie na stan
środowiska oraz zdrowie i warunki Ŝycia ludzi. Z informacji winne wynikać wskazania i
uwarunkowania, które muszą być spełnione przy budowie i eksploatacji, by do minimum
ograniczyć szkodliwość oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli takie występuje.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ulicy łączącej ul. Długą z
ul. Przemysłową w Opocznie”.
Przedmiot inwestycji będzie obejmował roboty drogowe w zakresie jezdni,
chodników, zjazdów oraz odwodnienie. Usytuowany jest na działkach w obrębie 9 na
działkach o nr ewidencyjnych 549, 528/2, 529, 531, 532, 533/1, 534/1, 535, 536/3, 537, 538,
539, 541, 542, 543, 544, 596/1 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno.
Planowana inwestycja zajmuje powierzchnię około 1400 m2. Projektowana jezdnia
będzie o szerokości 5,5 m z wibroprasowanej kostki betonowej. Ponadto projektuje się
wykonanie zjazdów do posesji oraz chodników dla pieszych z wibroprasowanej kostki
betonowej. Odwodnienie przewiduje się powierzchniowe lub wpustami ulicznymi i
fragmentem kanału deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Długiej.
Droga będzie wykonana na działkach prywatnych, dlatego zmieni się dotychczasowy
sposób uŜytkowania. Na terenach tych szata roślinna to zagospodarowanie o charakterze
rolniczym.
Inwestycja nie będzie wpływała szkodliwie na środowisko, gdyŜ wszystkie
projektowane nawierzchnie są szczelne i nie pylą. Inwestycja nie znajduje się w pasie
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W planowanej inwestycji nie przewiduje się ewentualnych wariantowych rozwiązań
oraz nie przewiduje się ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii. RównieŜ w ramach tego przedsięwzięcia nie przewiduje się
powstawania ścieków socjalno - bytowych, technologicznych, odpadów oraz instalowania
dodatkowych maszyn i urządzeń. Jedynie w przypadku wód opadowych planuje się
odprowadzanie ich do kanalizacji deszczowej.

