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Na podstawie ar t .63 ust  I  ,  ar t .64 ust  l ,  pkt . l  ,  ust .3  w zwi4zku z ar l .  156 ustawy z dnia 3
pu2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie , udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr I 99. poz.
1227 ) ,S 3 ust . l  pkt .  56 rozporz4dzenia Rady Min is t r6w zdnia9l is topada 2004 r .  w sprawre
okreSlenia rodzaj6w przedsigwzigi mog4cych znacz1co oddzialywai na Srodowisko oraz
szczeg6lowych uwarunkowari zwi4zanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzqdzelia
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U.z 2004 r. Nr 257,po2.2573 z p62n. zrn). art. 123
kpa , nawi4zuj4c do pisma W6jta Gminy Starcza z dnia 13.03.2009 r. znak Bz7 6241612009 pLt
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegaj4cego na przebudowie drogi powiatowej Nr 10535 (ul. Szkolna) w
miejscowoSci Starcza -remont nawierzchnijezdni z budow4 chodnika po stronie p6lnocnej.

postanawlam

wyrazii opinig, 2e dla przedsigwzigcia polegaj4cego na przebudowie drogi powiatowej Nr 10535 (ul.
Szkolna) w miejscowoSci Starcza -remont nawierzchni jezdni z budowq chodnika po stronte
p6lnocnej nic istnieje potrzeba: przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przeds igrvzigc ra na
Srodowisko .

Uzasadnienie

Powiatowy Zarzqd Dr6g w Czgstochowie wyst4pil z wnioskiem z dnia 2.03.2009 r. do Wotta
Gminy Starcza o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia
polegaj4cego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1053S (ul. Szkolna) w miejscowoSci Starcza -

remont nawierzchnijezdni z budow4 chodnika po stronie p6lnocnej.
Z przedloionych dokument6w otrzymanych przy piSmie W6jta gminy Starcza z dnia 13.03.09 r. wynrka,
2e planowane do realizacj i przedsigwzigcie jest przedsiqwzigc iem wymienionym w $ 3 ust. I pkt 56
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajou
przedsigwzig6 mogqcych znacz1co oddzialywai na Srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkorrai
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwzigcia do sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, po2.2573 z p6zn. zm) z twagi na wykonywanie robtil. w
kt6rych wyniku nastqpuje podwy2szenie parametr6w technicznych i eksploatacyjnych istniejqce.i
drogi, niewymagaj4cych zmiany granic pasa drogowego.
Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje przebudowg nawierzchni na odcinku ok. 1366 m.

Przebudowa nawierzchni polegai bgdzie na zdjgcie starej nawierzchni metod4 frezowania i ulo2eniu
nowej. Wymiana warstw planowanajest na calej szerokoSc i j ezdni
Poprawa stanu drogi spowoduje , bardziej plynny ruch, co z kolei obniZy halas emitowany z lezdni ,
wiefko5i emisji zanieczyszczeh gazowych i pyl6w. Droga o dobrych parametrach technicznych nie
bqdzie r6wniez generowai odpad6w powstaj4cych aktualnie w wyniku zuirywania sig poszczeg6lnych
elcmcnt6w jezdni. Skanalizowanie Sciek6w deszczowych zlihviduje niekontrolowane z leuJnt
rozlewiska w6d opadorvych na tereny przylegle.
Na etapie realizacji powstan4 uciqzliwo6ci dla mieszkahc6w , jednak bgdq to uci4zliwoSci chwilowe. Dobra
organizacja pracy, wykonl'vvanie prac w porze dziennej za pomoc4 maszfn w dobrym stanie techniczn-l-rn .
i rv miarg nowoczesnych uciqzliwo5ci te zminimalizuje. W procesie przebudowy zawsze wyst4pi4 odpadl
w ilo5ciach, kt6rych nie mozna znacz4co zmniejszyi aby prawidlowo uykonai zakres przedsiqwzigc ia.



CzqSc odpadow bgdzie wykorrystana do odbudowy pobocry , pozostale - zgodnie z obowi4zujqcymi

przepisami mogq byi przekazane osobom fizycznym -odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i

remontorv o kodzie 17 01 0l lub bgd4 przekazy'rvane finnom majqcym stosowne uprawnienia dtl

unicszkodliwiania lub odzysku. Przedsigwzigcie nie bgdzie zr6dlem odpad6w niebezpiecznych oraz ntc

bgdzie negatywnie oddzialywali na Srodowisko gruntowo-wodne '

Odcinek priebudowywanej drogi polozony jest w terenie ju2 antropologiczne przeksztalconym. Na

tcrcnie tym nie ma obiekt6w chronionych z mocy ustawy z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytkriw i

opiece nad zabytkami [Dz.U. nr 162,po2. 1568 z p62n. zm.\ oraz z mocy ustawy z dnia l6 kwietnia

2il04r. o ochrtrnie przyrody lDz.tJ. z dnia 30 kwietnia 2004 r' Nr 92 poz 880 z p62n zm ljak

r6rvnie2 chronionych przepisami ustawy Prawo wodne. Przedsigwziqcie nie bgdzie oddzialywai na

ohszary Natura 2000 i nie bgdzie oddzialywa6 transgranicznie'

Rozpoiz4dzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaj6w i ilo6ci

,rb.ton"ji niebezpiecznych, kt6rych znajdowanie sig w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu

o zrvigkizonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wyst4pienia powa2nej awarii przemyslowej (

Dz.U. Nr 30 poz.208 z2OO6r) nie dotyczy projektowanego przeds iE wzigc ia '

Urrzglgdniaj4c uwarunkowania oke6lone w art. 63 ust. I ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r' o

udosigpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczefistwa w ochronte

irodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. tJ. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )- z

uwagi na rodzaj, charakterystykg, usytuowanie, zakres iskalg przedsigwzigcia organ stwierdzil ' 2e nie

istniije potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko '

Majqc na uwadze poury2sze orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie

Otrzyrnujq:

. 1. W6it Gminv Starcza.
- Powiato*y Zarzqd Dr6g w rniejscu
3. Pozostale strony zgodnie z art. 49 Kpa.
4.  aa.
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