Gorzów Śl., dnia 2010-02-25
PIŚ-IV-7624-11/4/2010

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 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
z późn.zm.) oraz § 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. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15 w Gorzowie Śląskim

postanawiam
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz
z wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 2010-01-28 zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic : Kluczborskiej, Kościelnej,
Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej położonych na
działkach nr 850/252, 914/246, 1172/273, 856/262, 249, 247, 915/246, 916/246, 917/246, 921/246
(k. m. 4) obręb Gorzów Śląski. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą
dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 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 z późn.zm.).
W świetle przedstawionych dokumentów i z załączonego do wniosku opisu o planowanym
przedsięwzięciu przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71
ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz wymienione jest w § 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. z 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn.zm.).
Na podstawie art. 77 ust 1 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Oleśnie o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego
przedsięwzięcia oraz jego zakresu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 roku
Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2/076/1/10/md wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie postanowieniem z dnia 24 lutego 2010
roku Nr NZ/MJ-4325-10/10 wydał opinie sanitarną o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, iż zakres przebudowywanych ulic będzie
obejmował:
• rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, chodników z płyt betonowych 50*50,
• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
• sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (lokalnie),
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
• wykonanie podbudowy tłuczniowej,
• ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
• ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8,0 cm,
• wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8,0 cm,
• wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki granitowej 15/17,
• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 10,0 cm na placu przy ulicy
Kluczborskiej,
• ułożenie korytek ściekowych 50*50 przy ulicy Kluczborskiej,
• wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na ulicy Małej,
• wykonanie ścieku z kostki granitowej wzdłuż miejsc postojowych w Rynku z kostki granitowej
8/11,
• wyrównanie profilu istniejących nawierzchni bitumicznych masą z betonu asfaltowego 0/16,
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 4,0 cm.
Planowane roboty i inwestycja położone są wyłącznie na działkach drogowych w obrębie pasa
drogowego. Długość łączna przebudowywanych ulic wynosi 1508,96 m, zasadnicza szerokość jezdni
nawierzchni bitumicznej jest zmienna i wynosi 5,50 ÷ 11,50 m. Szerokość chodników wynosi 1,20 ÷ 4,50
m.
W obrębie przebudowywanych ulic nie występują żadne formy zieleni, jedynie na odcinku
ul. Kluczborskiej, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 (ul. Chopina) aż do skrzyżowania
z ul. Powstańców występuje typowa zieleń przydrożna: trawniki na rowie i drzewa w granicy pasa
drogowego. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą szatę roślinną.
Z załączonych do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu, wynika że w trakcie
przebudowy drogi, przy użyciu typowych proekologicznych materiałów budowlanych i po jej
zakończeniu nie będą występować uciążliwości i zagrożenia mogące wpłynąć ujemnie na stan
środowiska i zdrowia ludzi.
Planowana przebudowa drogi poprawi jej stan techniczny wpływając na poprawę
bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów oraz zmniejszy poziom hałasu.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 62 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz § 5 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. z 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn. zm) w szczególności ze względu na:
• rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego
oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju,
• usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest form przyrody
objętych prawną ochroną, obszarów cennych przyrodniczo, jezior, wybrzeży, obszarów górskich,
• rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej
znaczących oddziaływań, a jednocześnie poprawi komfort użytkowania,
nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gorzowie Śląskim: http://bip.gorzowslaski.pl/, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego
15 oraz została podana stronom do wiadomości poprzez obwieszczenie wywieszone w miejscu realizacji przedsięwzięcia..

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. Strony – tablica ogłoszeń
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
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