
Gniewoszów, dnia 21grudnia 2010 r.

Znak: GTK. 7627/2/10

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz.  1227),  §  3  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  na  środowisko  oraz  szczegółowych 

uwarunkowaniach  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzania  raportu  o 

oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573)  oraz  art.  104  kpa,  po  rozpatrzeniu 

wniosku  Wójta  Gminy  Gniewoszów  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko ,,Przebudowa drogi gminnej  w m. Sarnów- dzielnica Nowe Pole” i  po zasięgnięciu 

opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach    

Orzekam

1) Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 

ustawy

3) Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2010r. Wójt Gminy Gniewoszów zwrócił się o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w m. 

Sarnów- dzielnica Nowe Pole” na działkach nr ewid. 522 i 809 (obręb Sarnów) i częściowo 152 

(obręb Zdunków), teren ten jet już częściowo zagospodarowany  - droga posiada nawierzchnię 

tłuczniową o zmiennej szerokości 
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  . Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9

 listopada 2004r. /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./ w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko , przez co nie jest zaliczona do przedsięwzięć, dla których sporządzanie raportu o 

oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.  

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie  pismem 

GTK. 7627/1/10 z dnia 14. 07.  2010 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach 

o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi 

gminnej w m. Sarnów- dzielnica Nowe Pole . 

 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  postanowieniem RDOŚ-14-WOOŚ-II-

JT-6614-1406/10 z 05 sierpnia 2010 roku ( data     wpływu 12. 08. 2010 roku ) odstąpił od 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcia na środowisko.

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach wydał opinię ZNS.712-107-ZR 

25/10 z dnia 04. 08. 2010 roku (data wpływu  11. 08.  2010roku ) stwierdził brak  potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.    

 4.  Na etapie planowania robót przyjęto następujące główne założenia w zakresie :

–  wykonanie nowej jezdni i poboczy oraz odbudowa rowów przydrożnych                         i 

przepustów poprzez właściwe spadki usprawni odwodnienie drogi, nie naruszone zostaną 

warunki gruntowo – wodne,

– stosowane materiały nie będą powodować przedostawania się substancji do środowiska,

– do minimum ograniczona zostanie wycinka drzew kolidujących z drogą, przeznaczone do 

wycinki drzewa to egzemplarze mało wartościowe – z częściową próchnicą pnia, 

zniekształconym pokrojem, na omawianym odcinku drogi nie występują drzewa zaliczane do 

egzemplarzy chronionych i pomników przyrody.

–  podniesienie parametrów użytkowych istniejącej drogi spowoduje jej mniejsze oddziaływanie 

na przyległe tereny (ograniczenie kurzu i hałasu).

– Ze względu na to, iż rozbudowywana droga stanowi istniejący układ komunikacyjny gminy i 

nie tworzy nowych połączeń komunikacyjnych, inwestycja nie spowoduje wzrostu obciążenia 

ruchem samochodowym i nie będzie stwarzała dodatkowych zagrożeń dla świata roślin i 

zwierząt.



– Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu. 

Stanowią czynnik usprawniający komunikację.

– Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu (ze względu na równość 

nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem i kurzem, a także mniejszą emisję 

spalin – płynniejsza jazda pojazdów, ograniczenie ilości hamowań i przyspieszeń, skrócenie 

trasy pojazdów poruszających się w obrębie gminy.

–  Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zmiany w przyrodzie, ani ukształtowanie 

krajobrazu przestrzennego gminy i miejscowości. Planowana inwestycja znajduje się poza 

obszarami objętymi ochroną. Najbliżej położonym jest obszar specjalnej Ochrony ptaków ,, 

Dolina środkowej Wisły” (PLB140004) będący częścią programu  Natura 2000.

Po analizie łącznych ww uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, organ prowadzący 

postępowanie postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego 

wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę,  postanowiono jak w sentencji.

       Niniejsza decyzja została zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do 

publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy 

Gniewoszów. 

Od decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów.

Załączniki:

charakterystyka przedsięwzięcia,

 karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Gniewoszów
2.3.a/a
Do wiadomości
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
2. Starosta Kozienicki, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
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