
  
Znak: Oś-7624/1/09                                                                                                     Gnojno,2009.06.03

DECYZJA Nr 1/2009 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

          Na podstawie art.71 ust.1 i ust.2 pkt 2 , art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 pażdziernika 
2008roku – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania  na środowisko (Dz.U.Nr 199,poz.
1227),art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 
oceny  skutków  wywieranych  przez  niektóre  przedsięwzięcia  publiczne  i  prywatne  na 
środowisko naturalne (Dz. U. W. P. L. 175/40 z dnia 5 lipca 1985 r. z póź. zm.) oraz ust. 10 
lit. d załącznika II tej  Dyrektywy, § 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  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku Gminy Gnojno 145 z dnia 16 kwietnia  2009roku o wydanie decyzji o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na 
„Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 000810 T Gnojno-Piaski na terenie gminy Gnojno”  

                                                          określam

                                                           

  Środowiskowe  uwarunkowania  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na 
„Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 000810 T Gnojno – Piaski na terenie gminy Gnojno” 
realizowanego na działkach drogowych o nr ewidencyjnych  637i 1112 obręb 5 Gnojno.   

I     Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

       Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej obejmującej:
       - odcinek  o długości 1080,0 m,
       - budowę nawierzchni jezdni o szerokości 3,0 m,
       - budowę poboczy o szerokości  2x1,0m
       - przebudowę istniejącego obiektu inżynierskiego w km 0+400 drogi 
      
 Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach o nr nr ewidencyjnych 637 i 1112     
       obręb 5 Gnojno .



II   Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 prace  budowlane  prowadzić  w  porze  dziennej  (między  6.00  –  22.00)  celem 
ograniczenia uciążliwości hałasowej,

 w fazie realizacji przedsięwzięcia powstające odpady należy segregować i gromadzić 
w  przeznaczonych  do  tego  pojemnikach  i  sukcesywnie  wywozić  na  składowisko 
odpadów ,

 ujęte wody deszczowe należy podczyścić przed wprowadzeniem do odbiornika

 roboty ziemne prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty 
roślinnej, w tym drzewostanu,

 w przypadku potrzeby usunięcia drzew z powodu realizacji  przedsięwzięcia należy 
wystąpić o zezwolenie na ich usunięcie,

 nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod 
koronami drzew,

 roboty budowlane należy zorganizować w sposób minimalizujący ich wpływ na stan 
powietrza atmosferycznego i uciążliwość hałasową,

 zobowiązać  wykonawcę  robót  drogowych  do  dbania  o  stan  techniczny  maszyn  i 
pojazdów  wykorzystywanych  w  trakcie  prac  drogowych,  w  celu  wykluczenia 
możliwości wycieku płynów eksploatacyjnych i przedostania się ich do wód lub do 
ziemi oraz ograniczenia ponadnormatywnej emisji hałasu i wibracji do środowiska,

 substancje ropopochodne przechowywać w szczelnych pojemnikach  usytuowanych 
na szczelnym  podłożu

 uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić 
niwelety terenu.

III   Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym:

a) należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zapewniających ograniczenie uciążliwości 
związanych  z  przebudową,  przez  zastosowanie  najlepszych  technik  spełniających 
wymagania określone w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.

b) ustalić miejsce do gromadzenia odpadów

c) określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w 
związku z realizacją inwestycji,

d) zapewnić  właściwy  sposób  postępowania,  z  wodami  opadowymi  powstającymi  w 
wyniku eksploatacji drogi.



IV  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 
do  przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagrożenie  wystąpienia 
poważnych awarii:

     Opisywane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych.

V   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko:

       W przypadku wymienionej inwestycji nie przewiduje się przeprowadzenia postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI    W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo  ochrony  środowiska  –  stwierdzenie  konieczności  utworzenia  obszaru 
ograniczonego użytkowania:

       Po  przeanalizowaniu akt  sprawy wynika,  że  nie  zachodzi  konieczność utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.  

Uzasadnienie

          Inwestor Gmina Gnojno, Gnojno 145,  złożył do tut. Urzędu Gminy wniosek z dnia 
16  kwietnia  2009r  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 000810 T 
Gnojno-Piaski  na terenie gminy Gnojno, realizowanego na działkach  o nr ewidencyjnych 
637 i 1112 obręb 5 Gnojno.
       
Do wniosku dołączono:
 - informację o planowanym przedsięwzięciu,
 - mapę ewidencyjną z naniesionym obszarem inwestycji,
 -wykaz działek,na których znajduje się inwestycja wraz z działkami przyległymi do    
  planowanego przedsięwzięcia.
     
            Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 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  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  257,  poz.  2573  z  póź.  zm.)  i  art.  4  ust.  2  Dyrektywy  Rady  Unii 
Eurejskiej,  z  dnia  27 czerwca 1985 r.  Nr  85/337/EWG oraz  ust.10  lit.d  załącznika  II  tej 
Dyrektywy,  inwestycja  jest  zaliczana  do  przedsięwzięć  publicznych  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany

 W załączonej informacji przedstawione zostały trzy warianty realizacji przedsięwzięcia.

Wariant I-polegający na usytuowaniu w innym miejscu planowanego odcinka drogi gminnej i 
wybudowanie  od początku- spowodowałoby to znaczne straty środowiskowe.



W związku z powyższym, alternatywą do planowanego przedsięwzięcia jest brak inwestycji.

Wariant II-polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - jest niekorzystny ze względu na 
to,że brak drogi o dobrej nawierzchni bez uszkodzeń nie poprawi stanu bezpieczeństwa jazdy 
i zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzeń pojazdów, nie poprawia komfortu zmniejszenia 
hałasu ludności zamieszkującej tereny miejscowości.

Wariant  III-  polegający  na  realizacji  przedsięwzięcia  na  już  istniejącej  drodze  gminnej 
obejmującej budowę nawierzchni jezdni o szerokości 3,0m wykonanej z betonu asfaltowego-
według rozeznania rynku lokalnego oraz analizy technologii wykonania- wariant ten spełnia 
wymogi dla ruchu drogowego na drogach gminnych ,  a koszty  wykonania kształtują  się 
między I a II wariantem.
Inwestor w załączonej informacji  opisuje  wariant III jako najbardziej  odpowiadającym ze 
względu na korzystny dla  stanu bezpieczeństwa jazdy.  Wykonanie utwardzonego pobocza 
poprawi komfort pieszym, zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzeń osób i pojazdów oraz 
poprawi aspekt związany z odprowadzeniem wód opadowych. Brak ujemnego wpływu na 
środowisko tj; nie przyczyni się do likwidacji obszarów lęgowych, zmniejszenia powierzchni 
zbiorowisk  roślinnych  będących  miejscami  schronienia  i  rozrodu  dzikich  zwierząt, 
ograniczenia migracji gatunków w kierunku prostopadłym do przebudowanej drogi. 
Większość dotychczasowych  negatywnych oddziaływań na środowisko  ulegnie poprawie.

Technologia przewiduje wykonanie:

- nawierzchni jezdni o szerokości 3,0m 
- utwardzeniu poboczy o szerokości 2x1,0m
wykonane z warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  gr,4cm,warstwy wiążącej  z  betonu 
asfaltowego gr.4cm oraz wyrównanie podbudowy tłuczniem,średnia gr.15 cm/m2.
 
`W  0+400km  drogi  projektuje  się  przebudowę  istniejącego   obiektu  inżynierskiego: 
przebudowywany  obiekt  będzie  wykonany   z  elementów prefabrykowanych  żelbetowych 
produkowanych  z  betonu  B55  i  stali  18G2-b,klasa  obciążenia   B  lub  A  ,usytuowanie 
prostopadłe do drogi.
Do realizacji procesu technologicznego będą wykorzystane piasek, kruszywa łamane, beton 
asfaltowy, woda. 
      Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1i2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostepnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach   oddziaływania   na  srodowisko  (Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  199,  poz.1227),  organ 
prowadzący  postępowanie  wystąpił  do  Starosty  Buskiego  i  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  w  Busku  –  Zdroju  o  wydanie  opinii  co  do  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko. Starosta Buski postanowieniem Znak: 
RLO-7634/28/09  z  dnia  2009.04.22  r.wyraził  opinię,  że  nie  zachodzi  potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 000810T Gnojno-Piaski na terenie gminy Gnojno.
      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju opinią sanitarną Znak: 
SE.V.-4470/42/09 z  dnia 2009.04.22 r.  stwierdził,  że  nie widzi  potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko w zakresie  wpływu na zdrowie ludzi. 
      W ocenie wyżej wymienionych organów przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie 
wpływać na środowisko.
      Organ prowadzący postępowanie, na podstawie art.63 ust.1 i2  wydał w dniu 12.05.2009 
r.  postanowienie  Znak:Oś-7624/1/09,  w  którym  odstąpił  od  obowiązku  przeprowadzenia 



oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  p.n.”Przebudowa  odcinka  drogi 
gminnej  Nr 000810T Gnojno-Piaski na terenie gminy Gnojno.
Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary zaliczane 
do   Europejskiej  Sieci   Natura  2000,  obszary  z   Shadow  List  oraz  na  stan  siedlisk 
przyrodniczych  ,siedlis  gatunków  roślin  i  zwierząt   objętych  ochroną   na  terenach 
chronionych polskim prawem ze względu na znaczna odległość od przedsięwzięcia.
     W miejscu lokalizacji  przedsięwzięcia  nie występują  obszary wodno-błotne,ani 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  przylegające  do  jezior,obszary  ochrony uzdrowiskowej  jak  również 
obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na  występowanie gatunków roślin  i 
zwierząt oraz ich siedlisk.
      Teren  objęty  planowaną  inwestycją   nie  znajuje  się  w  zabytkowym  układzie 
urbanistycznym, nie występują złoża surowców.
Na omawianym obszarze brak jest pomników przyrody żywaj i nieożywionej oraz obiektów 
prawnie chronionych.
Oddziaływanie na stan czystości powietrza w fazie budowy związane jest z poruszaniem się 
pojazdów  mechanicznych/głównie  samochodów  ciężarowych  i  koparek/.Wystąpi  zatem 
emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw.
Wykorzystywane pojazdy będą dopuszczone do ruchu,a zatem będą spełniać wymagania w 
zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń  w wydalanych spalinach.Oddziaływanie to 
będzie  miało charakter okresowy i  krótkotrwały w stosunku do czasu eksploatacji  drogi  i 
będzie  dotyczyć  tylko  i  wyłącznie  etapu realizacji  inwestycji-  do  czasu  zakończenia  prac 
budowlanych. Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą 
miały charakter odwracalny oraz będą występowały w krótkim czasie.
      Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazały możliwość realizacji przedmiotowej 
inwestycji  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  niniejszej  decyzji  oraz  po  spełnieniu 
wymogów wynikających z przepisów Prawo ochrony środowiska
.
      Wniosek Inwestora i całe postępowanie jest rozpatrywane pod kątem zapisów Dyrektywy 
Rady Unii Europejskiej  Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne  i prywatne na środowisko naturalne 
(Dz.  U.  W.  E.  L.  175/40  z  dnia  5.07.1985 r.  z  póź.)  oraz  ust.10  lit.  d  załącznika  II  tej 
dyrektywy, art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.), ponieważ Inwestor na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia będzie ubiegał się o środki pochodzące z Unii Europejskiej.
      W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w 
myśl  art.  74  ust.  3  ustawy  z  dnia  3  pażdziernika  2008r.o  udostępnieniu  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/,  zastosowano  art.  49  Kpa, 
zgodnie z którym strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji  publicznej  przez  obwieszczenie  w zwyczajowo przyjęty  sposób publicznego 
ogłoszenia, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojno.
      Wójt  Gminy  Gnojno  obwieszczeniem  z  dnia  17.04.2009r.  o  wszczęciu 
postępowania,możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składaniu wniosków i uwag, 
wystąpieniu do organów współdziałających , obwieszczeniem z dnia 12.05.2009r. o wydaniu 
postanowienia  stwierdzającego,  że  nie  zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  planowanego  przedsięwzięcia,  powiadomił  strony 



postępowania  w  przedmiotowej  sprawie,  zgodnie  z  art.  49  Kpa,  ogłaszając  na  stronie 
internetowej Urzędu Gminy Gnojno www.ug_gnojno  @o2.pl   wywieszając na tablicy ogłoszeń 
tut.  Urzędu i tablicy ogłoszeń wsi  Gnojno, oraz wskazując Urząd Gminy w Gnojnie 145, 
pokój Nr 9 jako miejsce, w którym można zapoznać się z w/w dokumentacją. W terminach 
wskazanych w obwieszczeniach strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego 
postępowania.
      Dane o wniosku Inwestora, o wydanym postanowieniu z dnia 12.05.2009 r. i o niniejszej 
decyzji,  zostały  umieszczone  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  o  dokumentach 
prowadzonych przez tut.  Urząd Gminy – art.  21ust.2  pkt 9 ustawy z dnia 3 pażdziernika 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie(…) .
      .

Biorąc pod uwagę rodzaj  i  charakterystykę  przedsięwzięcia,  jego usytuowanie i  skalę 
możliwego oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził, że 
planowana inwestycja  przyczyni  się  do  zahamowania  degradacji  powierzchni  terenu i 
krajobrazu  a  nowa  równa  nawierzchnia  poprawi  klimat  akustyczny  i  obniży 
zanieczyszczenie powietrza oraz podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Wobec powyższego orzeczono  jak w sentencji.

Charakterystyka  całego  przedsięwzięcia   stanowi  załącznik  Nr  1,  będący  integralna 
częścią niniejszej decyzji.

                                             P o u c z e n i e                 

      Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gmin 
Gnojno w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20,zgodnie z art.74 ust.3 
ustawy  z  dnia  3  pazdziernika  2008r.  o  udostępnieniu informacji  o  środowisku i  jego 
ochronie(…)stosuje  się  przepis   art.49  Kpa,zostają  one  zawiadomione  o  wydaniu 
niniejszej decyzji przez podanie do publicznej wiadomości. 

             Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r.o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  /Dz.U.Nr199,poz.1227z  póż.zm./decyzję  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach   dołącza  się  do  wniosku o  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu na  budowę. 
Wniosek ten powinien być złożony  nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w 
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna.

Załącznik

1.Charakterystyka przedsięwzięcia

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Janik

Otrzymują:

       1.   Gmina Gnojno

      28-114 Gnojno 145



2.    Strony na zasadzie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojno oraz

       na tablicy ogłoszeń sołectwa Gnojno

3.  a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Buski

ul.Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

       2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

             ul.Stefana Batorego 2

             28-100 Busko-Zdrój


