Naruszewo, dnia 25.09.2008 r

Nr 7624/7/08
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 roku 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 z późn. zm.) po rozpatrzeniu własnego wniosku w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
okreś l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie to przebudowa drogi powiatowej Nr 3068 W Srebrna śukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716, na terenie obrębu
geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich:
Jest to inwestycja liniowa, która będzie prowadzona w istniejącym pasie drogowym
drogi powiatowej na działce o numerze ewidencyjnym 74. Istniejąca droga posiada
nawierzchnię brukowcową szerokości 5,0 m i pokrywa się z istniejącą osią drogi.
Ponadto z uwagi na rodzaj aktualnej nawierzchni nie wystąpią roboty ziemne, a na
istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa wyrównawcza grubości 4 cm
i warstwa górna grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy warstwą grubości 5 cm
z wyprofilowaniem oraz rozbiórka przepustu z rur fi 50 bez ścianek czołowych
i wykonanie przepustu z rur Ŝelbetowych fi 60 ze ściankami czołowymi.
Sąsiedztwo drogi stanowią siedliska rolnicze, nie występują budynki niemieszkalne
wymagające ochrony (szpitale, domy opieki) oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Realizacja inwestycji nie pogorszy warunków i ograniczy funkcjonowania sąsiednich
terenów i obiektów (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Nie przewiduje się
negatywnych skutków dla zdrowia i poczucia komfortu ludzi mieszkających
w najbliŜszym sąsiedztwie drogi, poniewaŜ emisja zanieczyszczeń do powietrza nie
przekroczy norm, które zostały wyznaczone ze względu na zdrowie i Ŝycie ludzi.
UciąŜliwość ograniczy się do terenu drogi, a przebudowa przyczyni się do poprawienia
warunków ruchu drogowego mieszkańców Zaborowa i sąsiednich miejscowości..
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:
Planowane przedsięwzięcie musi uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko,
a przede wszystkim :
 ograniczyć poziom hałasu poprzez prowadzenia wszelkich robót w porze dziennej,
 ograniczyć zanieczyszczenie spływów deszczowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

 lokalizacja planowanej inwestycji nie powinna kolidować z istniejącym
drzewostanem, a w przypadku konieczności wycinki drzew formalności z nią
związane naleŜy załatwić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi podczas realizacji
inwestycji,
 roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami, zatwierdzoną dokumentacją
projektową, w sposób nie zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu ludzi,
 stosować materiały i wyroby posiadające atesty i certyfikaty,
 uciąŜliwość inwestycji nie moŜe wykraczać poza granice własnego terenu.
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133),
 Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. nr 19 z 2007 r., poz. 115),
 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1990 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 ).
Realizacja inwestycji wymaga Zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Płońsku stosownie do przepisu
art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118 ze zmianami)
4. Charakterystykę całego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie
Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 300538W długości
ok. 2060,00 m. realizowane będzie w obrębie geodezyjnym Zaborowo w gminie Naruszewo.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku
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 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja naleŜy do przedsięwzięć dla których
sporządzenie raportu moŜe być wymagane.
Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 14.03.2008 r. zwrócił się do Starosty Płońskiego
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wyraŜenie stanowiska
(opinii) w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenie jego zakresu. Organy te
odstąpiły od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestycja ma
słuŜyć poprawie warunków ruchu drogowego, jednocześnie nie spowoduje zwiększenia
zuŜycia surowców, a emisja substancji lub energii do środowiska nie wystąpi w stopniu
znaczącym zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i eksploatacji. Biorąc pod uwagę
charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego oddziaływania na środowisko oraz
uzyskane opinie Wójt Gminy Naruszewo odstąpił od wymogu sporządzenia raportu
(Postanowienie Nr 7624/4/08 z dnia 06.06.2008 r.).
Następnie Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 06.06.2008 r. zwrócił się ponownie do
Starosty Płońskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie
bez zastrzeŜeń.
W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag
i wniosków.
Wobec powyŜszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąŜe organ wydający decyzję,
o której mowa w art. 46 ust. 4, oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa
w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 ust. 9.

2.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a.

3.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie
decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 46
ust. 4a; złoŜenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później
niŜ przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

4.

Termin, o którym mowa powyŜej moŜe ulec wydłuŜeniu o dwa lata, jeŜeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c.

Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
Wójt Gminy
/-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska

