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Kowalewo Pomorskie,dn. 27.01.2010r.
Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm), w związku z art.63 ust.1,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 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 poz.2573
późn.zm.),po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z
załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Gminę Kowalewo
Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1, 87410 Kowalewo Pomorskie
postanawiam
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Św. Józefa i ulicy Działkowej(drogi) w
Kowalewie Pomorskim, na działkach 160/2, 56, 91 i 178 położonych w 03 obrębie miasta
Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko – dobrzyński.
Uzasadnienie
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wystąpił z wnioskiem z dnia 22.12.2009r. o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie ul. Św. Józefa i ulicy Działkowej(drogi) w Kowalewie Pomorskim, na działkach
160/2, 56, 91 i 178 położonych w 03 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko –
dobrzyński.
Zgodnie z art.64 ust. 1 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 2008r. Nr. 199, poz. 1227ze zm./ organ prowadzący
postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GolubiuDobrzyniu
Organy te wydały postanowienia:
•

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z Bydgoszczy - postanowienie z dnia
20.01.2010r.
sygn. RDOŚ-04.OO.6613-482/09/DB stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

•

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu - brak opinii,
o której mowa w art.64 ust 1 pkt 2 odpowiednio w terminie, o którym mówi art. 64 ust. 4
traktuje się jako brak zastrzeżeń.(art. 78. ust.4 ustawy ooś).

Po analizie przedłożonych materiałów stwierdzono, ze planowana inwestycja jest
przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.z 2004r. Nr 257 poz.2573 z
późn.zm) . Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie :
*wymianę podbudowy
*przebudowę nawierzchni , chodników i wjazdów do nieruchomości w granicach pasa drogowego;
*odwodnienie pasa drogowego za pomocą urządzeń do powierzchniowego odprowadzania wód;
*oznakowanie pionowe oraz oświetlenie uliczne lampami typu solarnego.
Przedsięwzięcie wykonywane będzie w pasie drogowym drogi gruntowej o nawierzchni
tłuczniowej, w obszarze częściowo zabudowanym i niezabudowanym, na długości około 750 m.
Przewiduję się wycinkę dwóch drzew. Wnioskowana inwestycja zapewni zwiększenie płynności
ruchu drogowego.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony
ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony
przyrody. Ponadto na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują obszary wodno – błotne,
wybrzeży, leśne, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych jak
również obszary gęstego zaludnienia czy uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W wyniku
przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego nie dojdzie do zwiększenia się zasięgu
oddziaływania obszaru geograficznego oraz liczby ludności, na którą przedsięwzięcia mogą
oddziaływać .
Prawidłowy sposób postępowania z wodami opadowymi poprzez urządzenia do powierzchniowego
odwadniania powoduje brak istotnego negatywnego wpływu zamierzania inwestycyjnego.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg
lokalny ( bez ryzyka transgenicznych oddziaływań), małoznaczny , krótkotrwały i odwracalny.
Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje
trwałych skutków w środowisku. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi
możliwość kumulowania się oddziaływań a wykorzystanie zasobów naturalnych , ryzyko emisji ,
innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Uwzględniając łącznie rodzaj, skalę, charakterystykę przedsięwzięcia i skalę możliwego
oddziaływania, o których mowa w art.63 ust 1 , usytuowanie przedsięwzięcia oraz stanowisko
organów opiniujących orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Otrzymują:
1.

Strony wg posiadanego wykazu.
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