Biała, 06.03.2009 r
IKIE.7624-10/08/09

DECYZJA
Na podstawie art.71, ust.1, ust.2 pkt.2, art.75 ust.1, pkt.4, art.84 i art.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 o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr
199, poz.1227) oraz §3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów 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) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu
wniosku firmy „ar-dom” biuro projektowo usługowe, mgr inż. Arkadiusz Żurakowski, 48-200
Prudnik, ul. Mierosławskiego 19 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Projektu
przebudowy drogi gminnej Solec - Olbrachcice” i po zasięgnięciu opinii Starosty
Prudnickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku

Orzekam
1. Realizację 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 w/w ustawy
Przedsięwzięcie zrealizowane będzie w m. Solec i Olbrachcice, gmina Biała, na działkach nr:
- 14, 146/36,24 km. 2
- 71, 82, 89/3, 98 km. 2/4
- 397, 388 km. 3
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie podbudowy jezdni z drobnych
materiałów kamiennych oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi. Nawierzchnia jezdni
wykonana zostanie z mieszanki mineralno-bitumicznej w tym:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- beton asfaltowy 0/12.8 – 4 cm
- beton asfaltowy 0/16 – 4 cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm – 25 cm
- warstwa odcinająca z pospółki – 15 cm
Konstrukcja nawierzchni chodników:
- kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm
- podsypka z miału kamiennego – 3 cm
- podbudowa tłuczniowa – 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki – 10 cm

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w godzinach
700-1800.
Organizacja robót powinna ograniczyć do minimum negatywne oddziaływanie
przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji pod względem emisji do powietrza
zanieczyszczeń pochodzących z pracy silników spalinowych sprzętu ciężkiego.
W celu zminimalizowania oddziaływania względem wód powierzchniowych
i podziemnych na etapie budowy należy tak zorganizować prowadzenie prac, aby ograniczyć
przelewanie paliw i innych środków chemicznych na placu budowy.
Z uwagi na możliwość uszkodzeń sprzętu mechanicznego wykorzystywanego do prac
budowlanych (wycieki paliwa ze zbiorników, uszkodzenia hydrauliki itd.) należy
systematycznie kontrolować stan wszystkich urządzeń i pojazdów pracujących przy budowie.
Sprzęt techniczny powinien posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.
W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zanieczyszczony grunt
należy oczyścić na miejscu lub przekazać do unieszkodliwienia w specjalistycznych
instalacjach.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót ziemnych przedmiotu lub obiektu,
co do którego istnieje podejrzenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, należy wstrzymać
prowadzenie robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot lub obiekt, w
odpowiedni sposób zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie
powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, wstrzymać roboty
i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewodę Opolskiego, a jeśli jest to niemożliwe,
Burmistrza Białej.
Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie sąsiaduje z obszarami istniejących lub
proponowanych form ochrony przyrody.
W celu zmniejszenia przenoszenia drgań z jezdni poprzez podłoze na pobliskie budynki
zastosować podsypki kamienne drobne rozpraszające i pochłaniające energię drgań oraz
podbudowy niesztywne poprzez które nastąpi całkowita eliminacja drgań w poziomie
posadowienia budynków.
Gospodarka wodno-ściekowa.
Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika
bezodpływowego i sukcesywnie wywozić na oczyszczalnię ścieków o uregulowanym stanie
formalno-prawnym.
Projektowane odwodnienia przebudowywanej drogi należy włączyć do istniejącej
kanalizacji.
Wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z materiałów
szczelnych, w sposób uniemożliwiający infiltrację wód gruntowych do kanalizacji oraz
eksfiltrację ścieków z kanalizacji do gruntu ( łączenie elementów winno być szczelne i
trwałe).
Gospodarka odpadami.
Na etapie projektu budowlanego należy przewidzieć ilości i rodzaje odpadów powstających w
trakcie prowadzonych robót oraz określić warunki i sposób postępowania z tymi odpadami z
zaleceniem ich wykorzystania w pierwszej kolejności lub unieszkodliwiania w przypadku
odpadów niebezpiecznych.
Należy określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych,
(usuwanych lub przemieszczanych podczas prowadzonych robót ziemnych) nie
przekraczających standardów jakości gleby lub ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Jedynie zanieczyszczone, a więc nieprzydatne
do wykorzystania, masy ziemne oraz gruz budowlany powinny być traktowane jako odpady i
w całości kierowane na składowisko odpadów o uregulowanym stanie formalno-prawnym.
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Przed podjęciem prac budowlanych inwestor (wykonawca) obowiązany jest przedłożyć
informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach postępowania z wytworzonymi
odpadami, które powstaną na etapie realizacji przedsięwzięcia.
.Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do
niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Ar-dom Biuro projektowo usługowe mgr inż Arkadiusz Żurakowski ul.
Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik, działając z upoważnienia Burmistrza Białej, wystąpił z
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Projektu przebudowy drogi
gminnej Solec - Olbrachcice”
Do wniosku załączono:
1. kartę informacyjną przedsięwzięcia ;
2. kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy
wniosek
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie podbudowy jezdni z drobnych
materiałów kamiennych oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi. Nawierzchnia jezdni
wykonana zostanie z mieszanki mineralno-bitumicznej w tym:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- beton asfaltowy 0/12.8 – 4 cm
- beton asfaltowy 0/16 – 4 cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm – 25 cm
- warstwa odcinająca z pospółki – 15 cm
Konstrukcja nawierzchni chodników:
- kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm
- podsypka z miału kamiennego – 3 cm
- podbudowa tłuczniowa – 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki – 10 cm
Stosownie do art. 49 KPA, Burmistrz Białej obwieszczeniem zawiadomił w dniu 16 stycznia
2009 r strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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
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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 7 luty 2009 r. stwierdzili brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Białej wydał postanowienie w sprawie braku
potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia 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.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
2. „ar-dom” biuro projektowo-usługowe
mgr inż Arkadiusz Żurakowski
ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik
3. BIP
4. Tablica ogłoszeń w m. Biała
5. a/a
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Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Białej
Nr IKIE.7624-10/08/09 z dnia 6 marca 2009 r
Charakterystyka przedsięwzięcia
W ramach przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi gminnej Solec - Olbrachcice” przewiduje się
wykonanie podbudowy jezdni z drobnych materiałów kamiennych oraz wykonanie systemu
odwodnienia drogi. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z mieszanki mineralnobitumicznej w tym:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- beton asfaltowy 0/12.8 – 4 cm
- beton asfaltowy 0/16 – 4 cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm – 25 cm
- warstwa odcinająca z pospółki – 15 cm
Konstrukcja nawierzchni chodników:
- kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm
- podsypka z miału kamiennego – 3 cm
- podbudowa tłuczniowa – 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki – 10 cm
Jako obramowanie drogi projektuje się krawężniki betonowe (ustawione na ławie
betonowej).
W konsekwencji budowy nowej równej nawierzchni, zastosowania podsypek kamiennych
drobnoziarnistych pochłaniających drgania, otrzyma się spadek drgań i wibracji
przekazywanych na podłoże poprzez koła pojazdów samochodowych. Wyrównanie
nawierzchni nastąpi poprzez wprowadzenie całkowicie nowej nawierzchni.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego a
jednocześnie poprawi standard użytkowania tej drogi wszystkim uczestnikom ruchu
komunikacyjnego.
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