Radłów, dnia 05.08.2010r.
KB.III.7624 -4/2010
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 63 ust 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. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także § 3 ust 1 pkt 56
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Opolskiego
Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego
w
toku
postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O
(DW 487 – Kolonia Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) od km
4+697 do km 8 +755 w miejscowości Kolonia Biskupska i Radłów Wójt Gminy Radłów

POSTANAWIA
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kolonia
Biskupska – Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do km 8 +755
w miejscowości Kolonia Biskupska i Radłów.

Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA – MAR” ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec
działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w dniu 23.06.2010 roku
wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Radłów o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kolonia Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego
/Krzepice/) od km 4+697 do km 8 +755 w miejscowości Kolonia Biskupska i Radłów.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy 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) uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać
na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4) cyt. wyżej ustawy jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „GRA – MAR” wynika, że przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi
powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kolonia Biskupska - Radłów - Wichrów - gr. woj. Śląskiego)
od km 4+697 do km 8 +755 łączącej miejscowości Kolonia Biskupska i Radłów.
Całkowita powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie około 41728,70 m2, a przebudowa nastąpi
na odcinku o łącznej długości 4648,30 m. Nie przewiduje się zmiany dotychczasowego
sposobu wykorzystania jezdni. Z uwagi na kolizję z projektowanym odcinkiem drogi
wynikającą z poszerzenia istniejącej jezdni ( do szerokości 6,00 m ) oraz budową ciągów
pieszych i kanalizacji deszczowej, przewiduje się wycinkę 30,00 m2 krzewów i 98 sztuk
drzew. Część drzew i krzewów rośnie bezpośrednio przy krawędzi jezdni ( obecna
szerokość jezdni około 5, 50 m) co powoduje ograniczenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykonana:
- przebudowa jezdni,
- wejścia i zjazdy do posesji prywatnych,
- zjazdy na pola,
- budowa chodników,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa miejsc postojowych,
- budowa kanalizacji deszczowej.
Dla właściwego odwodnienia powierzchniowego w miejscach występowania przekroju
drogowego przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych poprzez grawitacyjny spływ do istniejących rowów przydrożnych. Natomiast
na odcinkach gdzie występuje przekrój uliczny bądź też pół uliczny odprowadzenie wody
opadowej i roztopowej z utwardzonych nawierzchni będzie się odbywać poprzez wpusty
uliczne oraz przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Stosownie do art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt 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 2008 r., Nr 199,
poz. 1227), w dniu 28.06.2010r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie
który przesłał wystąpienie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2284/1/10/aw z dnia 20.07.2010r i Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
pismem NZ/JW – 4325-30/10 z dnia 26.07.2010 odstąpili od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu dla
planowanego przedsięwzięcia.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie
nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi,
nie będzie również oddziaływać na tereny cenne przyrodniczo, kierując się brakiem
możliwego oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy 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) odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i opracowania raportu oddziaływania planowanej inwestycji
na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. Skarb Państwa - Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnie
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA–MAR”, 42 – 700 Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4
3.Tablica ogłoszeń sołectwa Kolonia Biskupska
4.Tablica ogłoszeń sołectwa Radłów
5.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów
6. BIP Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl
7.a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1Maja 6, 45 – 068 Opole
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole

