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cK.v .1625 -1 4t09 lłorva. dnia l6.0ó'2009 r'

POSTANOWIENIE

Na podstarvie ań' 1l3 $ 2 Kodeksu postępowania adminisl.acinego (tj. Dz. U. z 2ooo r' NI
98' pof' l07l ze znr.) Burmistlz Iloyr'ęj w nawiązaniu do rvniosku zlożonego prŻef slarostwo
Powiatowe rv fagauiu. ul. Drvorcorva 39, 68-100 fagari

posunawra

$yjaśnić lvĄtp|iwości strony co do decyzji cK'v.7625.l,,09 2 dnia o3'o].2o09 r. o środowiskowych
uwarunkowaliach zgody na reaIizację przedsiQwzięcia

Uzasrdnienie

Stlona wniosła o wyjaśnienie kwestii dolyczącej odstą'ie ja tut. organu od stlvierdzenia brakLr
potrzeby oddzia|}.ł,ania na środovisko. w zwia3ku z potvyższ}m BurmistŹ Gniny Iłowa rvyjaśnia co
następuje:

wnioskiem f dnia 29'12.2008 r. (data $.pt}\1t 3l'12.2008 r') inwestor Powial Żhgański NTstąt'ił
o \Ę'danie decyzji o środowisko$ych uwaruŃorvaliach zgod!, na realizację przedsięlvzięcia
polegajalego ua ..plzcbudowic drogi po$'iatowej nr t0Z8F w km l?+200.00 - 19+835.00 na
działkach
o numerach €tvidencyinych 66l, 63]' 778 obręb Ko n iagatiski i ff 5/t obĘb czema''

obwiesfczeniem Buntristża lłolvej w dniu o8'0l.2oo9 r. zostało wszcfęte postępotvanję
administracyjle !V sprawie wydania decyzji o środorviskowych ulvarunkowaniacI <|la w/lv
p|zedsięwzięcia'

Na podstatvie an. ó4 ust. l i 2 o udoslępIicnju infbmlacji o środolvisku i jcgo ochronie. udzialc
społeczelist.tva w ocbronie środowiska oraz o ocenach oddziabĄvania na środolvisko Pismami znak:
GK.v'7ó25.l'o8 f dnia 08-0l.2009 .. Nystą)iono o w}"aŹenie opinii do sla.osly Polviafu
Żagańskiego omz PańsNvowego Porviatorvego Inspck1ora sanitamego w iaganiu tv pŹednriocie
sl\r'ierdzcnia potrzeby pEeprowadzcnia oceny oddziaĘulania na środowisko pżedmiotowcgo
przedsięlvziQcia'

Postano1vierien z dnia 19'01.2009 r' (dala wplyw! 20'0]'2oo9 r') znak| RoŚjB'ul"7633.2/09
starosta Powiatu zagaliŚkiego olaz Pa|istvo*,y Powiatowy lnspeklol sadtamy pismcm znak: Ns Nz
1'7|- 2/09 z dnia 19'0l'2009 r' (dala wpl}'q.u 22'0|.2009 r,) wyrazjli opinię iŻ d|a planowanego
przcdsięlvzięcia nie ishrieje polrzeba przeprcwadzelia occny oddzia]yvanra tego pr7edsięwzięcia na
środoNisko.

Planowana inwestycja na podstAwie ś 3 ust. l pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
lislopada 2004 f. w spra\t.ie okreś]enia rodzajów przcdsięNzięć mogącvch macfąco oddziab'wać na



środort.isko oraz sfcfegółowych kryterjów związan)'ch z krva]ifikorvanierrr przedsięwzięcia do
sporządzenia |aportu o odduialywaniu rra śroc]orvisko, kóIę n1ogą wymagać spożądzenla repollu o
oddzia]fl,vaniu na śIodowisko'

Bioląc po(l uwagQ opinie organów opiniujących, 1hk iż jnwestycja s|anowi przebudowęjuż istnlejącej
drcgi powiatowej nr l07EI oraz infolmacje zawańe \\,złożonych dokumen|ach załączonych do
wniosku, zgodnię z at|' 63 us|'] ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r'
o udostępnieńu infonnacji o środowisku i jego ochonie' udziale spoleczeństwa w ochronie
środowiska omf o ocenach oddzia\wania a środowisko (Dz' U' Nr l99 poz. 122,7 z późn. zm')
pveana]izowano kr}'teria uwiąfane z kwalifikorvanięm przedsięrvzięcia mogącego potencja1nie
znecząco oddział}avać na środo$.1sko, tj']

1) Rodzaj 1charaktel'r'stykaprzedsięwz1ęcia
. inwestycja linio\ra polegająca na przebudo\\ie istnie.jącej dlogi powiatowej fu. 1078F w knl
17+200,00 l9+835.00 na dzia]kach o nrr erach ewidenc'nych 66l, 633- 778 obręb Konin
Żagairski i m 5rl obrqb czena po1egająca na poszerze iu pasa dlogowego do 6,0 m'
Posferzenie mieści się w ganicach istniąącej koro y drogi omz w ist||cJąc)m pasie
dlogowym. Na poszerzenie pasa dlogowego \\rykorzystane zostana. istniejące pobocza
grunrowe.

2)

3.)

waluŃi dotyczące ocluony środowiska konlecfne C]o urt,zg1ędnicnia w |azie budorvy
i eksploatacji pzedsięwzięcia:
- folganizować zaplęcza budolvy w pżenośne |oalety
- zaniechanie plowadzenia robót hałaśli\ł'ych \' godzjnach nocn}ch

Us)'tuowanie przedsię*,zięcia z urvzg1ędnienien możliwego fagrożenia d]a środoniska
planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ist]1ieJącęj dlogi powlato\ł'ej Nr 1078F

f]okalizo\'ane jest na tclcnie gn1il1y lłowa. poza obszarani zabudow)' mieszkalnej,
usfugowej i przemystorr'ej' Droga przebicga głównie pvez tęIeny leśne' lokalnrc rv

szczególności na początko\'}'rn odclŃ1r - uż)'tki zie1one (łąki ) oraz gunty ornę
planowane do w}'ko ania Iobo|y bur1orv1ane rv niewielkim stopn]u wpbłlą m

poszczególnę elementy śIodowiska. tj' powietrze. wody powierzchniowe i podzle rne,
hałas oraz tei€ny bezpośredrrio przyległc;

u bliskirn sąsiedutwic pia1owaneJ przebudow'Y drogi nie $ystępują obsfary wodno -
btotne olaz o pb'tkim za]eganiu wód podziermych, prZvlegająoe jefio.a- Natura 2000
i obszan gęsto zaludnione;

- na terenie p]anowalego przedsięwzięcia nie \\ystępu.ją szczegó]ne wartości
przyrodniczę, zasoby na1uralne podlcgające oclnonie omz zab}tkj.

Rodzaj i ska]a możllwego oddziabĄvenia na środowisko
. emisJe zw]ąZanę 7 lvykon}'waniem prac drogowych będą nieznacune i będą miały
charaktel kótkookeso\lT i ściślc lokalny;
- planowańa plzebudowa drcgi powiato\ł.ej poprawi \ł'ańośo atchitcktoliczną okolicyjak
i ró\\ nież wprynie na poprawę bezpicczcństwa i pl'Ynności ruchu;
. planowat]a i wcst}cja nie spowoduje ryzyke zag|ożęnia zaniecfvsfczenia rvód
powierzch iowych i podzienmych, ponjęważ odplowadzelie \Yód opadow],rh planuje siQ

popżez \ł'ykorzyst}'wanie istnjqjących ro$''ów pżydlohych;
. p]anowana inwesLycja ma na ce1u poprarvę be7piccze|istwa i uspralvnienie ruchu
drcgowego. zostanąpoprawjone para etly drogi'



Po przeana1izowaniu kańy infonMcyjnej pżedsięwzięcia, oplnii organów opiniujących oraz po
przeanalizowaniu pow}ższych Ęteriów związane z kwalifikowanjęm przedsięwzięcia mogłcego
potęncjalnie znacfąco oddfiałFvać na środorvisko, postanowienięm GK.v'7625-l/09 z dnia

27.01'2009 r' stwierdzono. że d1a pżedniotowego pżedsięwzięcia, nie istnieje potrzeba

pżeprcwadzenia oceny oddział],'lvania tego plzedsięwfięcia na środowisko.

obwiesfczeLien BumistŹa Iłowęj z dnia 19'02.2009 r: poinfolmowano stron)' o zebraniu

wystarczających materiałów i dowodów do wydanla pżedmioto\Yej decyfjl omz z moż]iwości
zapoznania się z nimi w terninie 7 dni od daty w!'lvieszenia' Doda|kowo inwestor fostał
poinformowany osobnym Zawiadomieniem z dnia 19'02'2009 r' również o w cz}trościach'
w zakreślonym terminie Źadna ze stron nie wniosla uwag 1 rvnlosków'

Zgodnie z ań' 85 ust. 3 uste\l'] Z dnia 3 paździenika 2008 r' o udostępnieliu in|omacji o środor..isku

i jego ochronie' udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia\nvania na

śrcdowisko (Dz. U' Nr l99 poz' 1221 z póżn' zm') lnfon1mcja o wydanej decyfji Zostaje podana do

pub1icznej wiadomości i o moż]iwości zapoznania się z jęj treścią omz dokunentacją ópljl\ł'y na

stlonie i temetowęj BIP Urzędu Miejskiego w Iło\łej.

od niniejszego postanowicnla sfuży stronie zeŻa1enie do samorządo\ł'ego Ko]egium odwolawczego

w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistża lłowej w teminie 7 dni od dniaje'j doręcfenia'

ISTRUA

1*n'o,'od'u

Otrzy]lruje:

l, Stalostwo Porviatowe w Żaganiu' ul' Drvolcowa 39, 68-l00 Żagań
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