BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr GKOSBiRG.III.6220.16.2012.d

Koniecpol , dn. 8.10.2012 r.

Decyzja
o ś rodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 , ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 84 i 85 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 ( j.t. Dz. U.
z 2008 r. Nr 199 , poz. 1227 ze zm.) , § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( j.t. Dz.U. z 2010 nr 213 , poz. 1397 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.) , po
rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do pól
miejscowości Stanisławice-Okołowice” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol orzeka
1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi
dojazdowej do pól miejscowości Stanisławice-Okołowice” i stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2. Określić warunki realizacji przedsięwzięcia
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia , ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich , należy :
– prace drogowe na przedmiotowym odcinku drogi ograniczyć do pasa drogowego nie naruszając
własności terenów przyległych ,
- zapewnić na terenie bazy magazynowej prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych
i smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób , aby nie zanieczyścić wód
i powierzchni ziemi ,
- zapewnić funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów
objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00) ,
- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2010 r. , nr 185 , poz.
1243 ze zm.) ,
- odpady niebezpieczne powinny być gromadzone w szczelnych pojemnikach a następnie
przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenie w zakresie świadczonych
usług ,
- zastosować do wbudowania materiały , które będą posiadać certyfikaty zgodności
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi oraz będą dopuszczone przez
Państwowy Instytut Higieny ,
- do wykonywania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia należy stosować wyłącznie sprzęt
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sprawny technicznie , nie powodujący emisji nadmiernego hałasu i spalin oraz nie
zanieczyszczający terenów wyciekami ropopochodnymi ,
- roboty prowadzić w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu ,
- drzewa rosnące w obrębie pasa drogowego , należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ,
a w obrębie bryły korzeniowej prace należy prowadzić w taki sposób , aby nie uszkodzić korzeni
drzew ,
- po zakończeniu robót budowlanych teren uporządkować ;
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym
• w dokumentacji projektowej zapewnić rozwiązania techniczne , które uniemożliwią
przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska ,
• przeprowadzenie zabiegu rekultywacji po wykonaniu prac budowlanych w przypadku
uszkodzenia roślinności bądź powierzchni ziemi niezajętej pod przedsięwzięcie ,
• przewidzieć zabezpieczenie rosnących drzew przed uszkodzeniem przez maszyny pracujące
podczas prac wykopowych ,
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii :
Nie ustala się (przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej) .
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie ustala się ( przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko ) .
6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania :
Nie ustala się ( przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania) .
Załącznik :
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia .
Uzasadnienie
W dniu 7.08.2012 r. na wniosek Urzędu Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol
42-230 Koniecpol zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi
dojazdowej do pól miejscowości Stanisławice-Okołowice”.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi dojazdowej do pól
w miejscowości Stanisławice-Okołowice w gminie Koniecpol . Łączna długość planowanej
do przebudowy drogi wynosi 1250mb . W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa podbudowa ,
nawierzchnia , umocnienie poboczy oraz dobudowa istniejącego przepustu .
Teren planowanego przedsięwzięcia jest w części objęty zapisami miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Okołowice , zatwierdzonego
uchwałą nr 183/XXVII/2005 Rady Miejskiej z dnia 4.08.2005 r. oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stanisławice , Łabędź
,
zatwierdzonego uchwałą nr 182/XXVII/2005 Rady Miejskiej z dnia 4.08.2005 r.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 213 , poz. 1397 ) zakwalifikowane zostało do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których sporządzenie raportu
może być wymagane .
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 20 sierpnia
2012 r. Nr WOOŚ.4240.612.2012.WW i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie pismem z dnia 20.08.2012 r. Nr NS/NZ.523-99/12 w wyniku wystąpienia organu
o opinię na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy uznali , że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .
Na podstawie 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 ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 199 , poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy Koniecpol biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , usytuowanie oraz
rodzaj i skalę możliwego oddziaływania zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz opinię
właściwych organów wydał postanowienie nr GKOSBiRG.III6220.16.2012.p z dnia 30.08.2012 r. ,
w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko .
W związku z prowadzeniem prac budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego , realizacja
planowanego przedsięwzięcia będzie skutkować zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do
powietrza , wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem odpadów typowych dla prac
budowlanych . Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały , lokalny , ograniczający się do
najbliższego otoczenia terenu inwestycji i ustąpią wraz z zakończeniem prac .
Gospodarka odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzona będzie
zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie . Planowana inwestycja nie wpłynie na
pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza w porównaniu ze stanem istniejącym . Ponadto
planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy płynności ruchu samochodowego , co
w konsekwencji zmniejszy emisję hałasu do środowiska oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego .
Na obszarze planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie nie znajdują się tereny objęte ochroną
prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2009 r.
Nr 92 , poz. 880 ze zm.) . Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na siedliska
przyrodnicze i gatunki , dla których wyznaczono najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000 .
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (w tym z opinią właściwych organów) oraz o możliwości składania uwag
i wniosków . W wyniku prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków . Biorąc
powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji .
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Józef Kałuża
Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta
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i Gminy w Koniecpolu .
Otrzymują :
1. Wnioskodawca - Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
2. Strony postępowania – tablica ogłoszeń
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
3. a/a

Sporz. M.Młyńska-Klimas

4/4

