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Postanowienie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art.  63 ust.  2 ustawy z dnia 3
października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz.1235), § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz.71),  po  rozpatrzeniu  wniosku  Powiatu  Prudnickiego  w  imieniu  którego  występuje
pełnomocnik Pan Arkadiusz Żurakowski, 

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
p.n.  „  Przebudowa drogi  powiatowej nr 1206 O wraz z  infrastrukturą towarzyszącą
relacji Biała - Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do skrzyżowania z
DW 407  w miejscowości Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury
km 6+512.20 do km 9+492,00”.

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia  14.12.2015 r.  Pan Arkadiusz Żurakowski, pełnomocnik Powiatu
Prudnickiego, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz z
infrastrukturą towarzyszącą relacji Biała - Sowin na odcinku od miejscowości Górka
Prudnicka do skrzyżowania z DW 407 w miejscowości Pogórze w ramach wspierania
rozwoju małej infrastruktury km 6+512.20 do km 9+492,00.”.

2. Dnia  04.01.2016 r. Burmistrz  Białej  wystąpił  o  wyrażenie  opinii  do Regionalnego
Dyrektora  Ochrony  Środowiska  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego  co  do  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko
wskazanego wyżej przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu.

Organy te wyraziły opinie: 
o Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  –  opinia  z  dnia  20

stycznia  2016r.,  sygn.  WOOŚ.4241.7.2016.DF –  sugerująca  odstąpienie  od
obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w/w
przedsięwzięcia

o Opolski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  –  opinia  z  dnia  22
stycznia  2016  r.,  sygn.  NZ.9022.3.1.2016.ZD  sugerująca  odstąpienie  od
obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w/w
przedsięwzięcia.

Burmistrz  Białej  po  przeanalizowaniu  wniosku  dotyczącego  w/w  przedsięwzięcia  zajął
stanowisko jednoznaczne ze stanowiskiem organów opiniujących. 



Przedmiotowe  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  na  terenie  gminy  Biała,  na
działkach w obrębach : Górka Prudnicka i Pogórze – droga powiatowa nr 1206 O.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr
1206  O  wraz  z  towarzyszącą  infrastrukturą  od  miejscowości  Górka  Prudnicka  do
skrzyżowania z DW 407 w miejscowości Pogórze o dł. 2,98 km.
Inwestycja obejmie:

1. przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku 2,98 km,
2. przebudowę wjazdów i zjazdów,
3. przebudowę przepustów,
4. budowę chodników i krawężników,
5. remont kanalizacji deszczowej,
6. formowanie poboczy,
7. remont mostu ( wymiana nawierzchni, malowanie barier, poprawa chodników),
8. prace w korycie cieku (wyrównanie, profilowanie, zagęszczanie dna),
9. odtworzenie rowów przydrożnych,
10. umocnienie dna i skarp rowów,
11. roboty w zakresie kolidujących sieci.

Organ  po  zweryfikowaniu  informacji  o  planowanym  przedsięwzięciu  zawartych  we
wniosku stwierdził : 

W  czasie  prowadzenia  tych  prac  występować  będą  następujące  oddziaływania  na
środowisko:

 emisja  hałasu  od  pracujących  maszyn,  środków  transportu,  używanych
elektronarzędzi,

 emisja substancji do powietrza od pracujących maszyn i ruchu środków transportu,
 wytwarzanie odpadów budowlanych

Uciążliwości  związane  z  pracami  modernizacyjnymi  będą  miały  charakter  lokalny  oraz
krótkotrwały.

Realizacja  jak  i  eksploatacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  będzie  powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz
jego charakter  (eksploatacja  powoduje  jedynie  lokalne  oddziaływanie  w otoczeniu  terenu
przedmiotowego  przedsięwzięcia)  inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w
art.  6  ustawy z dnia  16 kwietnia  2004r.  o  ochronie  przyrody,  a  zatem nie  będzie  na nie
negatywnie oddziaływać.  W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił,  że w
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 obszary wybrzeży;
 obszary  objęte  ochroną,  w  tym  strefy  ochronne  ujęć  wód  i  obszary  ochronne

zbiorników wód śródlądowych;
 obszary górskie lub leśne;
 obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
 obszary przylegające do jezior;



 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Po  zapoznaniu  się  z  przedłożoną  dokumentacją,  analizując  wyżej  opisane  cechy
przedsięwzięcia  stwierdzono,  że  charakter  i  zakres  planowanej  inwestycji  w  części
przewidzianej niniejszym postępowaniem, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na
stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 

W ocenie organu, uwarunkowania takie jak jego rodzaj i charakterystyka, usytuowanie
oraz  rodzaj  i  skala  możliwego  oddziaływania,  nie  kwalifikują  tego  przedsięwzięcia  jako
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. 

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również  znacząco wpływać 
na  powstanie  zagrożeń komunikacyjnych,  a  co za  tym idzie  nie  prowadzi  do znaczącego
wzrostu emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Przedsięwzięcie  nie  ma  transgranicznego  charakteru,  zarówno  w  fazie  realizacji,  
jak i dalszego funkcjonowania.

W  związku  z  powyższym,  po  dokonaniu  analizy  informacji  zawartych  we
wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem
obciążenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  tutejszy  organ  uznał,  że  planowane
przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i
nie  podlega  obowiązkowi  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko
przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie : 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


