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Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 84 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),
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 uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w związku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2009 r.
uzupełnionym pismem z dnia 5.05.2009r., firmy AR-DOM Biuro Projektowo-Usługowe
Arkadiusz Żurakowski, 48-200 Prudnik, ul. Mierosławskiego 19 reprezentującą Urząd Miejski w
Białej w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi i chodnika w Białej, ulice:
Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila”

ustalam
następujące środowiskowe
uwarunkowania
zgody na
realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie drogi i chodnika w Białej, ulice: Kochanowskiego, Eichendorffa,
Asnyka, Św. Kamila”.
I.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1. Rodzaj przedsiewzięcia.
 rodzaj przedsięwzięcia: - przebudowa drogi
 skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji: 7675 m2
Inwestycja polega na przebudowie konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi
gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila wraz z przebudową
systemu odwodnienia w m. Biała. Zarówno ulice jak i chodnik wykonany będzie z kostki
betonowej wibroprasowanej POLBRUK
• Konstrukcja nawierzchni jezdni
 8cm - nawierzchnia z kostki wibroprasowanej POLBRUK
 3 cm - podsypka z miału kamiennego – 0/6 mm
 30 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63
 15 cm - pospółka
• Konstrukcja nawierzchni chodników
 6 cm - warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej POLBRUK
 3 cm - podsypka z miału kamiennego 2-6 mm
 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0-32
 10 cm - warstwa odcinająca z pospółki
2. Miejsce realizacji inwestycji.

 usytuowanie przedsięwzięcia : - m. Biała na działkach o nr. 879, 877/4, 878/23,
878/24, 878/6, 891/3, 878/15, 895, 896, 900, 876, 906/1, 689, 660, 641, 882.
II.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Planowane przedsiewzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględniniem
następujacych warunków:
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze
dziennej ( między 6.00 – 22.00),
- powstające w trakcie przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i
gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie oddawać je
specjalistycznym firmom w celu dalszego ich zagospodarowania,
- ścieki deszczowe z powierzchni drogi doprowadzić do sieci kanalizacyjnej
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanych.
 zaprojektować planowane przedsięwzięcie w optymalnym powiązaniu z
istniejącymi instalacjami oraz obecnym zagospodarowaniem terenu,
 przewidzieć rozwiązania techniczne eliminujące, ewentualnie minimalizujące
negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane.
 ścieki deszczowe z powierzchni drogi doprowadzić do sieci kanalizacyjnej
3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do
przedsiewzięc zaliczanych do zakładów stwarzajacych zagrożenie wystapienia
poważnych awarii.
Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia
4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
5.

Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Obszar ponadnormatywnego oddziaływania drogi na środowisko wykracza poza obszar
terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Jednakże, wartości te będą występowały w
krótkich okresach czasu ( w trakcie przejazdu pojazdów samochodowych), ze względu na małe
natężenie ruchu.
Nie ma więc potrzeby ustanawiać obszaru ograniczonego użytkowania w sąsiedztwie
planowanej do realizacji inwestycji.

2

UZASADNIENIE:
3. Wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2009 r. uzupełnionym pismem z dnia 5.05.2009r.
wnioskodawca firma AR-DOM Biuro Projektowo-Usługowe Arkadiusz Żurakowski,
48-200 Prudnik, ul. Mierosławskiego 19 reprezentująca Urząd Miejski w Białej zwróciła
się do Burmistrza Białej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi i chodnika w Białej, ulice:
Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila”.
4. Dnia 12 maja 2009r. Burmistrz Białej wstąpił o wyrażenie opinii do Starosty Prudnickiego
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia oraz co do
zakresu ewentualnego raportu.
Organy te wyraziły opinię sugerującą odstąpienia od nałożenia obowiązku
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia .
•

5.

6.

7.

8.

9.
•
•

Starosta Prudnicki – opinia z dnia 20 maja 2009r., sygn. Ro.III.7620-15/09
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinia z dnia 21 maja 2009r., sygn.
NZ/MO-4325-15/09
Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których
sporządzenie raportu jest obligatoryjne albo może być wymagane - 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 ).
Nie będzie realizowane na terenie zakładu lub obiektu kwalifikowanego, zgodnie z w/w
rozporządzeniem, zatem nie wystąpią okoliczności o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2
rozporządzenia, które mogłyby spowodować jego zaliczenie do grupy przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu
obligatoryjnie albo fakultatywnie;
Przedmiotowe przedsięwzięcie
kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( Dz. U.
UE.L85.175.40 ze zmianami);
Inwestycja polega na przebudowie konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi
gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila wraz z przebudową
systemu odwodnienia . Zarówno ulice jak i chodnik wykonany będzie z kostki betonowej
wibroprasowanej POLBRUK
• Konstrukcja nawierzchni jezdni
 8cm - nawierzchnia z kostki wibroprasowanej POLBRUK
 3 cm - podsypka z miału kamiennego – 0/6 mm
 30 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63
 15 cm - pospółka
• Konstrukcja nawierzchni chodników
 6 cm - warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej POLBRUK
 3 cm - podsypka z miału kamiennego 2-6 mm
 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0-32
 10 cm - warstwa odcinająca z pospółki
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
rodzaj przedsięwzięcia : - przebudowa drogi
skala przedsięwzięcia : - powierzchnia planowanej inwestycji: 7675 m2
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•

usytuowanie przedsięwzięcia : - Biała na działkach o nr. 879, 877/4, 878/23, 878/24,
878/6, 891/3, 878/15, 895, 896, 900, 876, 906/1, 689, 660, 641,882.
10. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego, funkcjonować będzie na warunkach :
odprowadzenia ścieków:
Wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.
- w zakresie gospodarki odpadami:
Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem środowiska:
 odpady komunalne stałe przekazywane będą na wysypisko śmieci na podstawie
umowy o odbiór odpadów;
 pozostałe odpady (w tym niebezpieczne) zbierane będą selektywnie w wyznaczonych
miejscach zabezpieczających środowisko i oddawane do odzysku lub
unieszkodliwiane poprzez specjalistyczne firmy.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawa o odpadach i aktami wykonawczymi
do niej oraz posiadanymi i obowiązującymi umowami, zawartymi z uprawnionymi podmiotami,
posiadającymi stosowane zezwolenia wymagane przepisami prawa.
Organ po zweryfikowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu zawartych we wniosku
stwierdził:
- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie potencjalnego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą „Góry Opawskie” (Shadow List),jednakże poza
siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony
których je wyznaczono. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie
wrażliwych takich jak tereny podmokłe, strefy nadbrzeżne, góry i obszary leśne, w obrębie
parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Nie jest położone na obszarach
ważnych dla ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których tworzy
się sieć Natura 2000. Nie jest położone na obszarach istotnych dla podtrzymania ciągłości sieci
Natura 2000, w tym korytarzy ekologicznych. Nie jest położone na obszarach objętych ochroną:
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszarach na
których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Obszarach o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia
(nie wywoła konfliktów społecznych). Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj
przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i małoznaczący. Ponadto z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a
wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. W związku z powyższym
uwzględniając charakter przedsięwzięcia stwierdza się brak jego oddziaływania na tereny
związane z ochroną takiego obszaru;
- organ dokonał weryfikacji wniosku przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 w/w
rozporządzenia i wymogów określonych w Aneksie II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko naturalne ( Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami) w których
sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko.
W ocenie organu, uwarunkowania takie jak: jego rodzaj i charakterystyka, usytuowanie
oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania, nie kwalifikują tego przedsięwzięcia jako mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko.
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Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych
oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji
zanieczyszczeń.W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na
powstanie zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu
emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.
Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i
dalszego funkcjonowania.
W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz
biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i nie podlega obowiązkowi sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nim działki, na których ma być zlokalizowane
przedsięwzięcie oznaczone są jako działki o nr. 879, 878/23, 878/24, 891/3, 878/15, 689, 877/4.
Projektowane przedsięwzięcie jest więc zgodne z tym planem.
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której
mowa w art. 72 ust.1 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); wniosek ten powinien być złożony
nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Załączniki :
Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
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Załącznik do decyzji

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
zgodnie z art. 82 ust. 3 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)
1. Inwestycja polega na przebudowie konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi
gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila wraz z przebudową
systemu odwodnienia . Zarówno ulice jak i chodnik wykonany będzie z kostki betonowej
wibroprasowanej POLBRUK
• Konstrukcja nawierzchni jezdni
 8cm - nawierzchnia z kostki wibroprasowanej POLBRUK
 3 cm - podsypka z miału kamiennego – 0/6 mm
 30 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63
 15 cm - pospółka
• Konstrukcja nawierzchni chodników
 6 cm - warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej POLBRUK
 3 cm - podsypka z miału kamiennego 2-6 mm
 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0-32
 10 cm - warstwa odcinająca z pospółki
2.
•
•
•

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
rodzaj przedsięwzięcia: - przebudowa drogi
skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji: 7675 m2
usytuowanie przedsięwzięcia: - Biała na działkach o nr. 879, 877/4, 878/23, 878/24, 878/6,
891/3, 878/15, 895, 896, 900, 876, 906/1, 689, 660, 641, 882.

3. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego, funkcjonować będzie na warunkach:
- odprowadzenia ścieków:
Wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.
- w zakresie gospodarki odpadami :
Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem środowiska:
 odpady komunalne stałe przekazywane będą na wysypisko śmieci na podstawie
umowy o odbiór odpadów;
 pozostałe odpady (w tym niebezpieczne) zbierane będą selektywnie w wyznaczonych
miejscach zabezpieczających środowisko i oddawane do odzysku lub
unieszkodliwiane poprzez specjalistyczne firmy.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi
do niej oraz posiadanymi i obowiązującymi umowami, zawartymi z uprawnionymi podmiotami,
posiadającymi stosowane zezwolenia wymagane przepisami prawa.
Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych
oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na niewystępowanie znaczących emisji
zanieczyszczeń.
W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w niewielkich ilościach niezbędnych
do realizacji przedsięwzięcia.
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Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również znacząco wpływać na
powstanie zagrożeń komunikacyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi do znaczącego wzrostu
emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.
W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz
biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
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