Radłów, dnia 20.04.2010r.
KB.III.7624 -3/2010
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 63 ust 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także § 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
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie w toku postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska –
Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) w miejscowości. Kolonia Biskupska Wójt
Gminy Radłów

POSTANAWIA
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol.
Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) w miejscowości. Kolonia
Biskupska.

Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA – MAR” ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec
działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w dniu 01.03.2010 roku
wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Radłów o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego
/Krzepice/) w miejscowości. Kolonia Biskupska.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 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. Nr 199 poz. 1227) uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać
na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4) cyt. wyżej ustawy jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „GRA – MAR” wynika, że przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi
powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kolonia Biskupska - Radłów - Wichrów - gr. woj. Śląskiego)
w miejscowości Kolonia Biskupska. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek o łącznej długości
614,20m. W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję przewiduje się
budowę chodnika, zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni
do stałej szerokości równej 6,00 m. Przewiduje się wykonanie chodnika o stałej szerokości
równej 1,50m oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,10 m. Chodnik będzie
zabezpieczony obustronnie obrzeżem betonowym 8 x 30cm na ławie betonowej. W ramach
przebudowy przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych
nawierzchni do projektowanej kanalizacji deszczowej (kolektor 500mm/400mm), poprzez
wpusty uliczne oraz przykanaliki z PCV średnicy 200mm.

Następnie wody będą odprowadzane:
- z części obejmującej odcinek od km 0+000,00 do km 0+424,00 do istniejącej kanalizacji
deszczowej znajdującej się po drugiej stronie jezdni.
- z części obejmującej odcinek od km 0+424,0 do km 0+614,20 poprzez przebudowywany
przepust (średnicy 1000 mm) do poprzecznego rowu melioracyjnego.
Od strony poszerzenia jezdnia zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30 cm na
ławie betonowej.
Stosownie do art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt 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), w dniu 02.03.2010r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie
z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2104/10/ioc z dnia 23.03.2010r i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
pismem NZ/MJ – 4325-11/10 z dnia 10.03.2010 odstąpili od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu dla
planowanego przedsięwzięcia.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie
nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi,
nie będzie również oddziaływać na tereny cenne przyrodniczo, kierując się brakiem
możliwego oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 i 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.
Nr 199, poz.1227) odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i opracowania raportu oddziaływania planowanej inwestycji
na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1. Skarb Państwa - Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnie
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA–MAR”, 42 – 700 Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4
3. Fronczek Alojzy i Jadwiga, Kolonia Biskupska, ul. Oleska 12
4. Pluskota Irena i Rajmund, Kolonia Biskupska, ul. Oleska 8
5. Świtała Anna i Hubert, Kolonia Biskupska, ul Oleska 18,
6.Adamek Krystyna i Marian, Kolonia Biskupska, ul. Oleska 13,
7. Pietrzok Dorota i Paweł, Kolonia Biskupska, ul. Oleska15,
8. Augustyniok Jan i Małgorzata, Obłąki 4, 46 – 312 Bodzanowice,
9. Wolna Gertruda i Józef, Kolonia Biskupska ul. Oleska 4,
10.Witek Agnieszka i Lucjan, Kolonia Biskupska, ul Oleska 11,
11.Tablica ogłoszeń sołectwa Kolonia Biskupska
12.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów
13. BIP Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl
14.a/a

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

