Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1,
63 – 300 Pleszew

Pleszew, dn. 30.01.2013 r.

ZAWIADOMIENIE GK 6220.49.6.2012/2013MCh

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 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. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Burmistrz Miasta
i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 3.01.2013 r. została wydana Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach Znak GK 6220.49.5.2012/2013.MCh dla przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie”
Dokumentacja sprawy, w tym opinia inspektora sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu,

Rynek 1, pok. 111, w

godzinach pracy Urzędu.

TEKST DECYZJI

Znak GK 6220.49.5.2012/2013.MCh

Pleszew, dn. 03.01.2013

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art.71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt 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
2008 r Nr 199, poz. 1227.), § 3.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 oraz art. 104 k.p.a. / Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 171. z późn. zmian./,po rozpatrzeniu wniosku
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, w sprawie
wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie” i po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

orzekam
1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2. Zatwierdzam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1
ustawy,
*Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzasadnienie
W dniu 12.11.2012 r Miasto i Gminy Pleszew w imieniu którego, działa pełnomocnik Pan Piotr
Sasin, ul. Osadnicza 2, 63-700 Krotoszyn, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z
wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie działki nr 8, 30 ark 25,
obręb Kowalew. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 29.06.2011 r. zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
gdyż inwestycja zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.
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3. WOO-II.4240.705.2012.KL z dnia 28.11.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
postanowieniem stwierdził
brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
4. ON-NS-72/4-47(2)/12 z dnia 27.11.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał
opinię sanitarną, iż nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Tutejszy organ przed wydaniem postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria
zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko następujące
uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3. wykorzystywania zasobów naturalnych;
4. emisji i występowania innych uciążliwości;
5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii.
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie na odcinku
około 1,37 km. Przedmiotowa droga obsługuje ruch lokalny i w chwili obecnej posiada nawierzchnię
utwardzoną tłuczniem, kamieniem oraz żużlem. Po przebudowie droga będzie drogą dwujezdniową o
szerokości pasa ruchu wynoszącym 2,25 m i posiadać będzie kategorię ruchu KR2 oraz prędkość
projektową 40 km/h. Przebudowa drogi zostanie wykonana z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i
ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. Zjazdy z drogi zostaną wykonane z kostki brukowej na

podbudowie z kruszywa łamanego granitowego. Wody roztopowe i opadowe z drogi będą
odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych.
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych.
Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji
będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem wody i kruszywa
kamiennego do wykonania konstrukcji drogi.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w
szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i
odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
•
•
•
•

obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
obszary wybrzeży:
obszary górskie lub leśne;
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych;
• obszary wymagające 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;
• obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
• obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
• gęstość zaludnienia;
• obszary przylegające do jezior;
• uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Kowalew, ul.
Mickiewicza na działkach nr 8 i 30, ark. mapy 25.
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami), w tym poza istniejącymi i proponowanymi obszarami Natura 2000.
Najbliższy obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie
PL300007 znajduje się w odległości około 3,1 km od planowanej inwestycji.
Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi,
zlokalizowanej pośród terenów użytkowanych rolniczo, poza obszarami chronionymi, a także zakres
przebudowy oraz to, że nie jest planowana wycinka drzew i krzewów, nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym obszary chronione, a
szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura
2000 lub powiązania z innymi obszarami.
Obszary, na których zlokalizowana jest inwestycja nie mają znaczenia archeologicznego, nie
przylegają bezpośrednio do jezior oraz nie występują na nich uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej, będzie realizowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami wybrzeży.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w w/w punktach, wynikające z:
•

zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie

może oddziaływać;
transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze;
• wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury
technicznej;
• prawdopodobieństwa oddziaływania;
• czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc
się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uznać że
inwestycja nie będzie powodowała trans granicznego oddziaływania.
•

Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 3 lit. c w/w ustawy należy uznać, iż drogi gminne o tej klasie, ze
względu na niewielkie natężenie i prędkość ruchu, należą do źródeł niewielkiej emisji hałasu.
Analizując skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie
będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.), Ne terenach objętych ochroną akustyczną znajdujących
się w sąsiedztwie drogi.
Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia i będą powodowane
praca sprzętu budowlanego. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. W chwili
obecnej przedmiotowa droga nie posiada nawierzchni utwardzonej, co przyczynia się do zmniejszenia
prędkości ruchu pojazdów i w konsekwencji zwiększania emisji substancji do powietrza
spowodowanego wzrostem zużycia paliwa. Na skutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa
płynności ruchu, co przyczyni się do zmniejszania emisji spalin wydzielanych przez silniki
poruszających się po drodze pojazdów. Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona
emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z
prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji
substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących
na budowie. Emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac
budowlanych.
Po otrzymaniu postanowień o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 10.12.2012 r. wydał
postanowienie Znak GK 6220.49.3.2012.MCh., w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
O wydanym postanowieniu zostały poinformowane strony postępowania z możliwością
składania wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na małą skalę, charakter
i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu

środowiska. Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z
opisem przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1.
2.

Wydział Gospodarki Komunalnej, UMiG Pleszew
a/a

Do wiadomości:
1. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa

Sporządziła:
Marta Chrzanowska
gk@pleszew.pl
Tel. 62 7428 342

