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Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 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 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnina
16 listopada 2010r. sygn. RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-445/2/10/ic i opinii Opolskiego Państwowego
Inspektora Sanitarnego z dnia 22 listopada 2010r. sygn. NZ/JW-4325-58/10 kierując się kryteriami, o
których mowa w art. 63 ust 1 ww. ustawy
postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 O Biała – Solec - Wilków na odcinku od m. Biała do m.
Rostkowice”.
Uzasadnienie
1. Wnioskiem z dnia 14 października 2010r. Powiat Prudnicki zwrócił się do Burmistrza Białej o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 O Biała – Solec - Wilków na odcinku od m. Biała do
m. Rostkowice”.
2. Dnia 20 października 2010r. Burmistrz Białej wstąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 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.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia z dnia 16 listopada
2010r. sygn. RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-445/2/10/ic



Opolski Państwowy Inspektor Sanitarny – opinia z dnia 22 listopada 2010r. sygn.
NZ/JW-4325-58/10

3. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie
raportu 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 na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
4. 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;
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5. 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);
6. Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi nr 1208 relacji Biała – Solec – Wilków od km
0+000 do km 6+200. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się:
a) przebudowę chodnika w miejscowościach: Gostomia i Rostkowice ;
b) przebudowę zjazdów indywidualnych na posesje;
c) przebudowę zatok autobusowych;
d) przebudowę zjazdów na pola;
e) odwodnienie powierzchni utwardzonych;
f) wymianę oznakowania pionowego i poziomego;
g) przebudowę dwóch przepustów;
h) montaż barier ochronnych.
7. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
 rodzaj przedsięwzięcia: - przebudowa drogi powiatowej
 skala przedsięwzięcia: - powierzchnia planowanej inwestycji:
- jezdnia – 6200 m,
 usytuowanie przedsięwzięcia :
 obręb Biała k.m. 22: dz. nr 1393/1, 1393/3;
 obręb Solec k.m. 1 : dz. nr 51, 52, 53, 82, 120/5; k.m. 2: dz. nr 6, 10, 11, 12, 16, 19, 47, 49,
56, 57, 62; k.m. 4: dz. nr 44, 45, 46, 47, 48, 125/50;
 obręb Gostomia k.m. 1: dz. nr 31;
 obręb Rostkowice k.m.1: dz. nr 146
8. Przebudowywany obiekt w stosunku do istniejącego, funkcjonować będzie na warunkach:
odprowadzenia ścieków:
Wody opadowe odprowadzane będą do istniejących i odtworzonych rowów przydrożnych.
- 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 realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie
oddziaływać. Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
 obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 obszary wybrzeży,
 obszary górskie lub leśne,
 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
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wód śródlądowych,
 obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegające do jezior,
 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
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 III 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.
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.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
2. tablica ogłoszeń w m. Biała
3. tablica ogłoszeń w m. Solec
4. tablica ogłoszeń w m. Gostomia
5. tablica ogłoszeń w m. Rostkowice
6. a/a
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