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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, att. 64 ust. I i art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3
puidziemika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o inxfumisku i jego ochronie, udziale
spoleczenslwa w ochronie irodowiska oraz o ocenqch rxfulzialywania na ,irodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) g 3 ust. I pkt 56 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreilenia rodzajow przedsiqyziqt mogqcych znaczqco txldzialywac na
irodowisko oraz szczegolcnych uwannknwan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu rn Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
oraz aft. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 196O r. Kodeks poslqnwania adminislracyjnego (Dz.
U. z 20O0 r. Nr 98. poz. lOTl ze zm.) w zwi4zL-u z toczqcp sig postepowaniem w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

postanawram

stwierdzii brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsigwzigcia polegaj4cego na przebudowie drogi powiatowej nr 10535 (ul. Szkolna)
w miejscowoSci Starcza - remont nawierzchni lezdn z budow4 chodnika po stronle
polnocnej. Droga powiatowa 1053S polo2ona jest w miejscowoSci Starcza(ul. Szkolna), gm.
Starcza. Przebudowa nawierzchni polegai bgdzie na:
- budowie ci4gu pieszo- rowerowego (kontynuacja) na odcinku od budynku szkoly do zjazdu
do posesji nr 148 (etap I) oraz skrzyZowania drogi DW 908 w kierunku zabudowy posesji nr
206 (etap II)
- remoncie nawierzchni jezdni na odcinku j.w.
- przebudowie przepustow pod zjazdarni z jednoczesnym zlikwidowaniem istniej4cego rowu
- wzmocnieniu pobocza lewostronnego materialem uzyskanym z fiezowania nawierzchni
Planowany odcinek przebudowy nawierzchni 1082 mb w etapie I i 2284 mb w etapie II.
Planowana szerokoSd jezdni 6,0 m. Planowana szerokoSc chodnika - 2,5 mb.

UZASADNIENIE
Zgodnie z $ 3 ust. I pkt 56 rozporz4dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2004 r. w sprawie okreilenia rodzajow przedsiqwzigi mogqcych znaczqco oddziabwai na
s-rodctwisko oraz szczegolo*ych uwarunkacai, zwiqzanych z kwalifkanmtiem prze*iqwziqcia
do sporzqdzenia roportu o odtlziabryyaniu nq Srdowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
planowana inwestycja nale2y do przedsigwzigc mog4cych potencjalnie znaaz4co oddzialyrvac
na Srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialyvania na 6rodowisko mo2e byi
wymagane.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o
udoslqpnianiu i4formacji o irodanisku i jego uhronie, udziqle spoleczenstwa w ochronie
irodowiska oraz o ocenach oddzialywania no Srtxlowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
obowiq,zek przeprowadzenia oceny oddzidy,rvania przedsigwzipcia na irodowisko stwierdza,
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uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii okre3lonych organow. I tak Pairstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czgstochowie w piSmie z dnia 2O marca 2009 r. znak: NS-NZ- 523-
20109 stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko pod
kqtem wymagah higienicznych i zdrowotnych, ze wzsledu na specyfikQ przedsigwzigcia
polegajqcego na przebudowie drogi z poprawq parametr6w uzl.tkowych ,ograniczony zakres
oraz miejsce usytuowania inwestycji w pasie drogowym..

Starosta Czgstochowski w postanowieniu z dnia 16 marca 2009r. znak. 051117633-
39/O9 wyrazrt opinig, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny jego oddzialywania na drodowisko. Swojq opinip uzasadnil biorqc
pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 ust I qt wy2ej ustawy.

W zwiqzku z povvyZsqm, bior4c pod uwagQ uwarunkowania wymienione w art. 63
ust. 1 ww. ustawy, a w szczegolnoici:

l) rodzaj i charal(erystykp przedsigwzigcia, z uwzglgdnieniem:
- skali przedsigwzigcia i wielko3ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych

proporcji,
- braku powi4zan z innymi przedsigwzigciami, w szczeg6lno3ci braku

kumulowania sig oddzialywari przedsigwzigi znajduj4cych sig na obszarze, na
ktory bgdzie oddzialywai przedsigwzigcie,

- wykorzystania zasob6w naturalnych,
- emisji i wystgpowania innych uci4zliwo6ci,
- braku ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglgdnieniu u2:ywanych

substancji i stosowanych technologii;
2) usytuowanie przedsigwzigcia, tj. jego lokalizacjg poza obszarami wrazliwymi

przyrodniczo , jak .
- obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod

podziemnych,
- obszary wybrzeiry.
- obszary gorskie lub le3ne,
- obszary objgte ochron4 w tym strefy ochronne ujgd w6d i obszary ochronne

zbiornik6w w6d 5r6dl4dowych,
- obszary wymagaj4ce specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystppowanie

gatunk6w roSlin i zwierz4t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objgtych ochron4 w tym obszary sieci Natura 20OO orv pozostale formy
ochrony przyrody.

- obszary, na ktorych standardy jako5ci Srodowiska zostaly przekroczone,
- obszary przylegaj4ce do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzal i skalg moZliwego oddzialywania rozwa2anego w odniesieniu do ww.
uwarunkowan, wynikaj4ce z.

- zasigguoddlalywania,
- bral-u transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na

poszczeg6lne elementy przyrodnicze,
- wielko6ci i zlo2onoSci oddzialywania, z uwzglgdnieniem obci{zenia istniej4cej

infr astruktury technicznej,
- prawdopodobieirstwaoddzialyxania,
- czasu trwania, czgstotliwoici i odwracalnoSci oddzialyrvania,
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stwierdza sig, 2e zarowno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje
oddzialywania na Srodowisko w zakresie wyrnagaj4cym jego analizy w postQpowaniu w
sprawie oceny oddzialyrrania na 6rodowisko.

W zwiqZku z powyzs4m postanowiono jak w sentencji.

P0UCZEI\'IE

Na niniejsze posturuwicnic nie pnystuguie adnlenie-

Otrzymuja:

1. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie
2. a/a.

Do wiadomodci:
1 . Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Jasnog6rska 15a, 42-2OO Czgstochowa;
2. StarostaCzpstochowskr

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czgstochowa
3. Powiatowy Z an4d Drog w Czgstochowie

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czgstochowa


