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POSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie 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 o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. nr 199,
poz.1227), po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Prudniku oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku,

Postanawiam
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi
gminnej Solec - Olbrachcice, stosownie do wszczętego w dniu 16.01.2009r.
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na
wniosek „ar-dom” biuro projektowo usługowe, mgr inż. Arkadiusz Żurakowski,
ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik.

Uzasadnienie
Biuro Projektowo-Usługowe „ar-dom”, mgr inż. Arkadiusz Żurakowski, ul.
Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej Solec – Olbrachcice.
Zamierzone przedsięwzięcie zgodnie z §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 uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) zaliczane
jest do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko może być wymagane.
W związku z tym Burmistrz Białej, wystąpił do Starosty Prudnickiego oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o wydanie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
W odpowiedzi Starosta Prudnika pismem nr Ro.III.7620-4/09 z dnia 03.02.2009 r. a
także
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku pismem nr
NZ/ZK-4325-5/08/09 z dnia 07.02.2009 r. stwierdzili brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Rodzaj oraz skala planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie
istniejącej drogi gminnej Solec - Olbrachcice świadczą, że inwestycja nie wpłynie
negatywnie na środowisko naturalne.
Wywoła jedynie krótkochwilowy wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska w
wyniku prowadzenia robót ziemnych, spalin z maszyn oraz emisje hałasu związaną z
pracą sprzętu budowlanego.
Wskazane oddziaływania nie wywołają znaczących zmian w środowisku.
Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na
środowisko oraz na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o ochronie przyrody (Dz. U nr 92, poz. 880 ze zmianami).
Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego, a
jednocześnie poprawi standard użytkowania tej drogi wszystkim uczestnikom ruchu
komunikacyjnego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii ani nie wymagało przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zależnie.
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