Radłów, dnia 22.08.2014
G.6220.2.2014

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 60 w związku
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Wewiór prowadzącego firmę: Nadzór,
Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo – Mostowych Roman Wewiór, 46 – 300
Olesno ul. Wrzosowa 14
postanawiam
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Kościeliska” w miejskości Kościeliska na działkach o numerach nr:
771,772,773,774,775,1419,1311,1402,1398 obręb Kościeliska.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 23.07.2014r Pan Roman Wewiór prowadzący firmę: Nadzór,
Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo – Mostowych Roman Wewiór, 46 – 300
Olesno ul. Wrzosowa 14 zwrócili się o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Kościeliska” w miejskości Kościeliska na działkach o numerach
nr: 771,772,773,774,775,1419,1311,1402,1398.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 z późn. zm.).
W świetle przedstawionych dokumentów i z załączonego do wniosku opisu o
planowanym przedsięwzięciu przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii
przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wymienione
jest w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z późn. zm.).
Na podstawie art. 77 ust 1 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w przedmiocie potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla
planowanego przedsięwzięcia oraz jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej z dnia
28 lipca 2014 roku Nr NZ/AC-4325-29/14 nie stwierdził konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 07
sierpnia 2014 roku Nr WOOŚ.4241.248.2014.IM wyraził opinię że nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska
zlokalizowana będzie na działkach o nr: 771,772,773,774,775,1419,1311,1402,1398
obręb Kościeliska
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi dojazdowej do
gruntów rolnych o długości 1753 m oraz szerokości nawierzchni 4,0 m. Inwestycja
zajmuje łączną powierzchnię 7889 m 2, w tym: powierzchnia jezdni 7012 m2.
Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową, tłuczniowo – żużlową oraz gruntową,
która jest w bardzo złym stanie. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje
się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej. W ramach budowy przewiduje się wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m po
obu stronach projektowanej drogi. Wszystkie istniejące zjazdy zostaną przebudowane i
wykonane na nowo z tłucznia i asfaltobetonu.
Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w sposobie dotychczasowego
wykorzystania nieruchomości oraz zabudowy pasa drogowego, nie zmieni się funkcja i
przeznaczenie terenu - droga nadal będzie pełnić funkcję komunikacyjną o znaczeniu
lokalnym. Przedmiotowa droga przebiega wzdłuż pól uprawnych i łąk.
Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja nie jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na etapie budowy wykorzystywane będą: woda i surowce mineralne - grunty do
formowania nasypu, kruszywo do wykonania podbudowy, masa bitumiczna. Ponadto
wystąpi zapotrzebowanie na paliwo oraz energię elektryczną. Eksploatacja
przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania wody i innych surowców.
Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowane będą tradycyjne
technologie. Nawierzchnia bitumiczna układana będzie przy pomocy układarek do mas
bitumicznych. Warstwę ziemi przewiduje się zdjąć i ponownie wykorzystać. Odpady
powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą składowane w specjalnie
przeznaczonych do tego miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich,
oraz odbierane przez uprawnione do tego jednostki. Prace budowlane związane będą z
okresową emisją substancji do powietrza. W fazie budowy, w związku z prowadzonymi
pracami z użyciem sprzętu, maszyn budowlanych: koparek, ładowarek, walców, mogą
wystąpić negatywne oddziaływania akustyczne na najbliższych terenach podlegających
ochronie przed hałasem.
W związku z tym, że prace realizowane będą wyłącznie w porze dziennej, nie
będą charakteryzować się szczególnie dużą uciążliwością akustyczną. W wyniku
prowadzenia tych prac wytwarzane będą również odpady budowlane. Uciążliwości
związane z pracami budowlanymi będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i
odwracalny.
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, z uwagi na fakt poprawy parametrów
techniczno - eksploatacyjnych obiektu, a przez to poprawy płynności ruchu pojazdów i
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie przewiduje się wystąpienia
negatywnych oddziaływań akustycznych oraz przekroczeń dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu.
Na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na

środowisko. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie
powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływania akustyczne w
otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Biorąc pod uwagę: skalę i zakres przedsięwzięcia można stwierdzić, że
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na istniejący stan środowiska nie będzie
znaczące.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim
sąsiedztwie form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000, a także poza
stanowiskami chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Jednocześnie
zlokalizowane będzie w granicach projektowanego OChK Wniesienia Kozłowicko –
Jaworzańskie, którego proponowanym celem ochrony jest zachowanie mozaikowatych
krajobrazów progów strukturalnych Wyżyny – Wieluńskiej oraz form lodowcowych strefy
marginalnej zlodowacenia Warty, z wychodniami starszego podłoża skalnego,
morenami czołowymi, formami akumulacji szczelinowej, dolinami rzecznymi. Organ
stwierdził, że nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań prac
zaplanowanych w ramach inwestycji na cele ochrony w/w obszaru.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane również poza:
- obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych,
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi lub leśnymi,
- obszarami stref ochronnych ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód
śródlądowych,
- obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy
przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na
stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
w szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego
oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego
rozwoju,
- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest form
przyrody objętych prawną ochroną, obszarów cennych przyrodniczo, jezior, wybrzeży,
obszarów górskich,
- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń,
tym bardziej znaczących oddziaływań, a jednocześnie poprawi komfort użytkowania,
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

Otrzymują:
1. Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo – Mostowych, Roman Wewiór
46 – 300 Olesno, ul. wrzosowa 14
2. Skarb Państwa – Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,
46 -300 Olesno, ul. M. Konopnickiej 8,
3. Gmina Radłów, 46 – 331 Radłów ul. Oleska 3,
4. Famuła Wiktor, 46 -324 Kościeliska 55 ,
5. Famuła Roland, Kurt Aneta, Famuła Edyta, 46 -324 Kościeliska 55a,
6. Książek Karol i Monika, 46 -324 Kościeliska 17,
7. Szymik Józef, 46 -324 Kościeliska 43,
8. Jan Maruska, 46 -324 Kościeliska 41,
9. Kobiołka Krzysztof, Kobiołka Iwona, Kobiołka Franciszek,
Kobiołka Anna, 46 -324 Kościeliska 53,
10. Książek Norbert, 46 -324 Kościeliska 57,
11. Grzesik Renata, 46 -324 Kościeliska 75,
12. Drewniok Karol, 46 -324 Kościeliska 51,
13. Drewniok Grażyna i Józef, 46 -324 Kościeliska 49,
14. Drewniok Dawid, 46 -324 Kościeliska 51
15. Tablica ogłoszeń sołectwa Kościeliska,
16. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów,
17. BIP Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl
18. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Obrońców Stalingradu 66,45-512 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

