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O P I N I A  S A N I T A R N A

Dziala.lqc na podstawie: an.3 pkt I ustawy zdnia14 marca 1985r. o Pahstwowej
Inspekcj  i  Sanitarnej  (  tekst. lednol i t l 'Dz. U. Nr 122 22006r. .  poz. 851 zpo2. zm.)-
art.64 ust.1 pkt 2 i ust.3. art.78 ust I pkt 2 oraz art. 173 ust.l i 2. a takze uwzglgdniaj4c
uwarunkowania. o kt6rych mowa w art. 6i ust.l ustaw)'z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udostgpnianiu inlormacji o Srodowisku ijego ochronie. udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U. Nr 199. poz. 1227).
po rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Starcza znak: B�276241612009 z dnia 13.03.2009t
Pairstwowy Powiatowl lnspektor Sarritarnl w Czgstochowie uwzglgdniaj4c szczeg6towe
kryteria zrvi4zane z knalifikowaniem przedsigwzigcia n.rog4ccgo znacz4co oddzialywai
na Srodowisko okre:ilone w -E 5 rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzigc mog4cych znacz4co oddzialywai na
Srodowisko oraz szczeg6lowych uu'arunkowari zr,i4zanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko ( Dz. U. Nr 257.
po2.2573 z p62niejszymi zmianami )

wyraza oplnlQ

o braku potrzeby przeproll'adzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia
polegajqcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1053S ( ul. Szkolna ) w miejscowoSci
Starcza- remont nawierzchni jezdni z budow4 chodnika po stronie p6lnocnej.

Uzasadnienie: Na podstawie $ 3 ust.1 pkt -56 w/w rozpolzadzenia RM planou'ane
przedsigwzigcie zaliczanejest do mog4c1'ch potenc.ialnie znacz.lco oddzialyu,ai na
Srodowisko. dla ktorych moZe istniei potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko. Proiektowana inwestycja obejmuje przebudowg drogi nr 1053S poprzez
remont nawierzchni oraz budowg chodnika po jej p6lnocnej stronie. W ramach inwestycji
kontynuowana bgdzie realizacja ciqgu pieszo-rowerowego na odcinku od budynku szkoly
do zjazdu do posesji nr 148 (etap l) oraz od skrzy2owania drogi DW908 r.r'kierunku posesji
nr' 206 (etapie II). a takze rvvktrnanr zostnnie renront nlr,r ierzchni .iezdni o szeroko(ci 6.0m
na dlugorici l082mb w etapie I i 22S.lmb $ etapie II. W rantach zadania przebudowane
zostan4 przepusty pod jezdniami oraz u'ykonane bgdzie wzmocnienie pobocza.

Bior4c pod uu'agg wy'w szcze96lowe uwarunkowania zwi4zane z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia w tym rodzaj, specyfikg polegaj4c4 na przebudowie istniej4cej drogi
z popraw4jej parametr6w uZltkowych. ograniczony zakres oraz miejsce usytuowania
inwestycji w pasie drogowyn zaopiniowanojak w sentencji.
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