Opoczno, dnia 26.01.2009r.
GKMiOŚ 7632/1/DP/09

DECYZJA
Na podstawie 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) w związku
z art. 153 ust.1 u stawy z dnia 3 października 2008r. 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), § 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 uwarunkowaniach związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Przedsiębiorstwa Projektowo – Wykonawczego „NIWELLA” s.c. W.A. Paźgier,
ul. Kalinowa 35, 97-400 Bełchatów oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w
Opocznie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie

OKREŚLAM
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Brzustówek Kol. do drogi w miejscowości Gawrony, gmina Opoczno”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej na odcinku Brzustówek
Kol. do drogi w miejscowości Gawrony.
W zakres planowanej inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy,
zjazdów gospodarczych i na drogi boczne, odwodnienia powierzchniowego.
Inwestycja realizowana będzie na działkach w obrębie Brzustówek, gmina Opoczno,
województwo łódzkie.
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:
•

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji naleŜy zapewnić oszczędne korzystanie
z terenu,

•

teren inwestycji ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych,

•

prace budowlane w rejonie 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, naleŜy 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,

•

głębokie wykopy zabezpieczyć przed ich osuwaniem się,

•

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 szczelnego zbiornika
bezodpływowego/ sanitariatów typu TOY-TOY

•

wszystkie urządzenia oczyszczające wody opadowe winny być kontrolowane zgodnie
z przepisami szczegółowymi

•

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.

III.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
projekcie budowlanym.
1. Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów
przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji
2. Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia mas ziemnych do
zagospodarowania oraz warunki postępowania z nimi.
3. 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.

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

UZASAD NI ENIE
Dnia 20 października 2008 r. do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Projektowo - Wykonawczego „NIWELLA” s.c. W.A.Paźgier z siedzibą w
Bełchatowie, ul. Kalinowa 35, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Opoczno, dotyczący
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107154E na odcinku Brzustówek Kol. do drogi w
miejscowości Gawrony, gmina Opoczno”.
Na obszarze na, którym planuje się wykonać inwestycje brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej „ustawą
Poś”), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Poś oraz przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Poś) jest
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięciem jest zamierzenie budowlane lub inna ingerencja
w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu,
wymagająca decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy lub zgłoszenia,
o którym mowa w art. 46 ust 4a ustawy Poś (art. 46 ust. 2 ustawy Poś).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych
w art. 46 ÷57 ustawy Poś.
Kwalifikacji przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko dokonuje się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 w/w rozporządzenia, „sporządzenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać drogi publiczne o
nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu
i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce:
zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza,
chodnika, ścieŜki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i
urządzeń wyposaŜenia technicznego dróg”, zatem przedmiotową inwestycję zaliczono do
grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu moŜe być wymagane.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy Poś, obowiązek sporządzenia raportu dla
planowanego przedsięwzięcia lub jego brak w niniejszym przypadku stwierdza, w drodze
postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Postanowienie to, zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy Poś, wydaje się po zasięgnięciu opinii
organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 57 ustawy Poś.

Zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Poś, organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
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 ze zmianą Dz.U. Nr 111 poz.
708) wystąpił pismem z dnia 06.11.2008r. znak GKMiOŚ 7632/45/08 do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Powiatowego w Opocznie 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 13.11.2008r.(data wpływu 18.11.2008r) znak PPIS-ZNS-440/72/08
wnoszące o odstąpienie od nałoŜenia obowiązku sporządzenia raportu oraz Starosty
Powiatowego w Opocznie z dnia 14.11.2008r. (data wpływu do urzędu 19.11.2008r.) znak
OŚZ.III.7633/47/08/O wnoszące o odstąpienie od nałoŜenia obowiązku sporządzenia raportu.
Organ w oparciu o uzyskane opinie w dniu 04.12.2008r. wydał postanowienie
znak GKMiOŚ 7632/45/08 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 Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie oraz Starosta Powiatowy w Opocznie.
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znak GKMiOŚ 7632/45/08 wystąpił do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia.
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.01.2008r. znak PPIS-ZNS-440/86/08 oraz
Starosty Powiatowego w Opocznie z dnia 15.12.2008r znak OŚZ.III.76332/7/08 określające
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
W postępowaniu zgodnie z art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Środowiska, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 osób stosuje się art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego. Opierając się na w/w artykule informowano strony
obwieszczeniem o podejmowanych decyzjach i czynnościach w powyŜszej sprawie oraz
moŜliwości składania uwag i wniosków. W toku postępowania nie wpłynęły Ŝadne wnioski.
Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie,
rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko oraz po zapoznaniu się z treścią opinii

otrzymanych w toku prowadzonego postępowania – Burmistrz Opoczna postanawia jak w
sentencji.
Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. nr 225 poz. 1635z późn. zm.)

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. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze
„NIWELLA” s.c. W.A.Paźgier
ul. Kalinowa 35
97-400 Bełchatów
2. Cieluch Mariusz, Brzustówek Kolonia 44, 26-300 Opoczno
3. Ogórek Stanisława i Jan, Brzustówek Kolonia 45, 26-300 Opoczno
4. Pardej Wojciech, Brzustówek 46, 26-300 Opoczno
5. a/a
Do wiadomości:
1. PPIS w Opocznie
pl. Kościuszki 9
2. Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

Załącznik do decyzji znak 7632/1/DP/09 z dnia 26.01.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Brzustówek Kol. do drogi w miejscowości
Gawrony, gmina Opoczno”

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na odcinku
Brzustówek Kol. do drogi w miejscowości Gawrony. Realizowane będzie na działkach w
obrębie Brzustówek, gmina Opoczno, województwo łódzkie. Długość projektowanej drogi
to 1076,04 m, powierzchnia zabudowy 1,3 ha.
W zakres planowanej inwestycji będą wchodzić roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy,
zjazdów gospodarczych i na drogi boczne. Odwodnienie powierzchniowe rowami
przydroŜnymi z przepustami pod zjazdami i jezdnią.
Obecnie jest to jezdnia o nawierzchni gruntowej częściowo umocniona kruszywem.
W ramach ww. inwestycji przewiduje się w pierwszej kolejności zebranie górnej warstwy
podłoŜa (w pasie jezdni), następnie ułoŜenie kruszywa i warstwy bitumicznej. Odwodnienie
powierzchniowe jezdni jest do rowów przydroŜnych i na niŜej połoŜone tereny.
Parametry techniczne planowanej zabudowy: szerokość jezdni – 5.0 m, konstrukcja jezdni: nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa kamiennego, szerokość poboczy
gruntowych – 0,75 m, odwodnieni powierzchniowe – do istniejących i nowo projektowanych
rowów przydroŜnych z przepustami pod zjazdami i jezdnią.
W czasie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady z grupy 17 05 04 – nadmiar
istniejącego gruntu oraz kruszywa (pozyskanego z istniejącej jezdni) zostanie usunięty w
miejsce wskazane przez inwestora. Dopuszcza się wykorzystanie części tych materiałów do
formowania poboczy..
Zmodernizowana nawierzchnia drogi upłynni ruch drogowy. Spowoduje to
zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz wpłynie korzystnie na środowisko oraz warunki
Ŝycia mieszkańców pobliskich miejscowości..

