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GK.V.7625 l4109 Iło\'a. dni3 l6 06 ]009 r,

POSTAh-OwItrNIE

Na podstawic an, l]js2!vzwiąfkuZan 126 KodeksuPostępo\anjaadlr]inis(|Jc'\]|e!n1I']
Dz. U' z 2000 r, Nr 98. poz' l07l zc zn') Bu nisuz lłowej w Dawiązaniu do n iosku fłożonego p|ZcZ
ŚlJrost\\o Po$idlowe \r Żaganirl. ul' Drror.orr. Jo. ó8.loU 76gJn

postsn!\Yia

\\-"vjaśnić tvątpli\vości stron\'co do postano\\'ienia cK'V'7ó25 t/09 z dnia 27'0I.2009 r. $'spra\\ie
potrzeby przeprowadzcnia oceD}' oddział}"\\ania na środoNisko'

UrasadnieDic

Strona wniosła o $Maśnienie kweslii dot.**cfącej odstą)ienia tul. orgaDu od sl\\ierdzenia blaku
polrzeby oddzia]}Ąvania na środowisko. W Związku 7 po$l'ższ,vm Bunnislrf Cmin)'Ilo\\a \\].]'r(nia (U

nastęPuic:

wnioskiem z dnia 29.l2.2008 r' (data rrpJ;.rvu ]l'l2:008 r.) in\estor Po$ial Zagański \]sląpił
o rrydanie decĘi o ś'odo\łisko\ych u$.arunkowaniach zgody na realizację przedsię\\ziecia
poIegającego na ''przebudowic dro8i po\Yialolvc.j nI l078F \! km 17+200'00 ]9+835'00 na dzja||.ac|:

o lrun]erach ewidencyjllych 66],633,778 obręb Kollilr faganski in| 5/l "b|ęb elcnj3.'

oblYieszczenien Burmistża lłoŃej rt dniu 08'0I'2009 r. z.ostało \vszc7Ęt€ poslępo\'|]ie
admiDislrac}'jne rr, sprartie rr1dania dectzji o środorvisko\qch U$aruDko\!aniach dla \ń!
przedsięwfięcia'

Na podstawie art' ó4 ust. l i 2 o udostępnieniu ilIfornacji o śIodowisku iJego ochlonie. udzra|e

spoleczetisn\Ź w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz;ał},wania Da środo\,isko Pismami znak:

GK.v'7625-1/08 z dnia 08.0|'2009 r- \D,stąpiono o \\n,raŻenie opinii do Starost} Po\\ialU

Żagańskiego oraz Pańsf,voNego Potviatorr'e3o Inspekto|J Sanilarnego \v ZagJrlLLL \ł p]fedIn]oc e

sh!ierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia]y\łania na ś|odo\!isko prfcdniotov\,cŚo

pr7edsięwzięcia'

Postanowieniem z dnia 19'ol.2009 r' (data \\pły\łu 20'ol'2009 r'} fnak: RosIB.IIl-76jj.2109
Starosta Powiatu Żagańskiego oraz Pańsovo$ry Po\viato\\} inspektor sanitarny pismen znak: Ns NZ
./.]1.tlfljg z dnia l9.0l'2009 r' (data rvpłyru 22'0l,2009 |') \ry|azili opinię iż dLa plarlo\vaneBo

przedsięwzięcia nie istl]ieje potrzeba przeprowadze|]ia oceny oddziaty\!ania tego Przedsię$'zięcia na

środo\\isko'

Planowana in\'estyc.ia na podsta\łie $ j Lrst' l pkt 56 Rozporządzenia Rady Mi|lisrró\\ z dnia 9

1istoPada 2004 r. w sp|awie okrcślenia rodzajów plzedsię\Yzięó mogących znacząco oddzia|ywłć na

środo\'isko oraz szczegółoŁvch kry'lerió* zNiąfalrych z krvalifikoir'anien przedsię\!fięcia do



sporządzeDia raportu o oddziałY\YaDiu na środoNisko. które mogą \Ęmagać sporfadfenia lapo|1u o

oddziab.waniu na środolvisko'

Biorąc pod U\vagę opinie organó\\'opini{ącyclr' fakt iż inrresrycja stanolvj Przeirudo\ęJuŹ isr|]jc.lącĆi

drogi po\Yiato\\,ej nr l078F oraz infornlacje za\Yane N 7łoŻ.ol]Ych dokuDrentach Zała.czon}ch do
$niosku- zgodnie z an' ó3 u$ l usta\\'\ f dnia ] paździe|nika ]00s r

o udostępnieniu infornlacji o środoNisku ijego ochronie' !dZialc spo]ecze|is!\va rl ochr.onie
środorviska oraz o ocenach oddziałv\,ania na środo\\'isko (Df U. Nr ]99 poz' )221 z póż)1 z)11')

pEeanalifo\.ano kr}.leria 
^viązane 

f kwalifi|owanjenr przedsię\vzięcia mogąceco Po1e|r.ja ]) e

znacząco oddzialywać na środot\'isko. tj.:

|) Rodfaj i charakterysBka p.zcdsię\łz|ęcla
' in\\csrycja liniolva polegająca rla p|Zebudo\'jc jstJlieJące] d|ogi porriatorl,e] llr l07EF \ ]')
]7r.200'00 - 19+8]5.00 na dzialkach o I]!|]]crach €widencyjnych 66l' 6]].778 ob|ęlr Konin
Zagaliski i nr 5/l obręb czerna po|egająca na poszcrzcniu pasa drogo\'ego do 6-0 nr.

Poszerzenie mieści się w granicach istnicjącej koron} drogi ora7 \ islnieja.c.\lr) pasie

drogorrr,m' Na poszcrzcnie pasa drogo\vcgo \\.!.korzyslanc zostaną istnir'iącc pobocza

grunlo\\'c,

Warunki dotyczące ochron).środowiska konieczne do u\'zględnic ia \\' fafie btldol\')

i ck5pIoatacji pŹcdsię\zięcia:
- zorganizować zaplecza budoĘ'w przenośnc toa|et}
. z]niechanie p|owadzenia robót hałaś|i\vych \'godzinach lrocnvch

Us}.tuo\'anie przedsięwzięcia z u\łzględDicniem nloż1i\\ego zag|ozenia dIa ś|odo\viska
planowane p.fedsięrvzięcie dot-vcry przcbudolr'r istlliejąccj drogi po\ iato\ej Nr |078F

zlokalizo$?ne jest na terenie gminy llorva. poza obsrarami tabudo\) mieszkalneJ.
uslugorvej i przemysłowej' Droga przebiega glótvnie przez teren\' ]eśl]e' |okalDie \\

szczegó|ności na początkoqYm odcinku - uŹ}.tki fielone (łąki ) o|af grL|n1)'orne:
. planoNane do \}konania robot} budo\!]ane rv niervielkin stopniu \pł]'Dą ]rA
poszczegó|ne elemcnrJ" środowiska' fj. po\vietrze'.rvod5'porvierzchlliolre ipodziclnnc.
halas orau leren}' bezPośrcdnio prry|egłe:

w bliskin sąsiedzt\\ie p|aDolvanej pr7ebudou dro8i nie \\}'51ępują obsza|) \odno'
błotie olaf o p]l',tkinr zalc8aniu wód podzicmnych, prĄlegające .icziora. Nalu|a 2000
j obszal} gęsto zaludnionei
- na terenie p|ano$'anePo pzedsięlvzięcia nie llystępują szczególne rranosct
pr4.rodnicfe' fasoby natura|ne podlegające ochronie oraz 7ab},tki.

Rodfaj i ska|a moż|iwego oddziab.śa'lia Da środowisko
. en]isje z\\,iązane z \D'kon!1vanieI]] plac dlogowJ'ch będa. n]cznaczne j będą nliłł\
charakter kótkookeso\Ę i ściśle lokaln)';

- planowaDa przebudo$,a drogi potviato\\ej popm\'i rvaność architektoniczną okolic}'.iak

i również \\'pł},nie na Popra\Yę bezpieczeństNa i p|-vnności ruchu;

planowana inwe$ycja nie spoNoduje ry4_ka za\roż,enia faniccz}'sfcfenia \vód

po\vierzchnio$lclr ipodziemD).ch' ponieważ odprowadzenie wód opadowych pla|U]c s]ę

poprzez \rlkorzystywanie istniejąc}'ch |o\.ów p|zydrożnych:

p|anolvana inwesł"c.ja ma na celu popra\\ę bezpieczetislwa i Llspfa\1lienie lUchu

drogoNego' zostaDą poPra\rione parametl-1, drogi.

2)

.l)

Ą)



Po przeanalizowaniu kany informaryjnej pżedsięwzięcia, opinii organórv opiniujących oraz po
przeanalizowaniu polvyższych kryte ów związane z krvalifikorvaniem pżedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziałJ^y.ć na środowisko, postanowieniem GK.V'7625-|/o9 z dlria
27 '0]. '2009 r' sBvie.dzono, ż€ dla przcdmiotoNego przedsię.rvzięcią nie istnieje potrzeba
pŹeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

od nini€jszego postanowienia służ} stronie zażalenie do samorządotvego Kolegiunl odrvołarvczego
w zielonej Górze za Pośr€dnictwem Burmistrza llorvej rvrerminie 7 dni od dniajej doręczenia.
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Otrrynuje:

I' starostlvo Powiatowe w zaganiu, uI' Dworcowa 39, ó8-)00 Zagań
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