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RR 6220.2.2014 

 

 

Postanowienie 

 

 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r,  poz 1235) powoływana dalej jako Kpa, w 

związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, dz.U. z 2013r., poz. 1235) 

powoływana dalej jako Uooś, a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku 

 

postanawiam 

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr DP 2023 S  Zawady – 

Mokra – Kłobuck od km 0 + 000,00 do km 10 + 100,00, uszkodzonej w wyniku 

intensywnych opadów deszczu. 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 25 marca 2014r wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej nr DP 2023 S  Zawady – Mokra – Kłobuck od km 0 + 000,00 

do km 10 + 100,00, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu. 

Głównym celem realizacji inwestycji będzie poprawienie stanu istniejącego, który został 

zniszczony przez opady deszczowe oraz przygotowanie drogi pod względem technicznym.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Powiatu Kłobuckiego, woj. 

śląskie, stanowi połączenie komunikacyjne istniejącej zabudowy relacji Zawady przez wieś 

Mokra z miejscowością Kłobuck. 

Niweleta drogi powiatowej pozostaje bez zmian, projektowane poszerzenie obustronne 

nawiązuje do istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej z jednoczesnym wyrównaniem 

spadków podłużnych i poprzecznych oraz nawiązuje do istniejących posesji . Trasa drogi 

pokrywa sie ze stanem istniejącej drogi powiatowej, lecz poszerzona będzie obustronnie z 

szer. 5,00 m do szerokości jezdni 5,50 mb. Projektowana przebudowa drogi powiatowej i 

odwodnienie rowami przebiegać będą w pasie drogowym. 

 W dniu 25 marca 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

przedmiotowej sprawie. Postępowanie to prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Zgodnie 

z art. 33 Uooś, postanowienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej 

wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno: bip.miedzno.pl, www. miedzno.pl, 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno, w rejonie planowanej inwestycji 

oraz na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Popów i Urzędu Miejskiego w Kłobucku.. 

Poinformowano o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 

Kpa oraz art. 33 ust. 1, art. 34, 35 w/w ustawy do czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym 



oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 

Miedźno. 

 Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 ustawy 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 zm.), Wójt Gminy Miedźno jako organ 

prowadzący postępowanie dnia 25 marca 2014r. pismem znak: RR 6220.2.2014 wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  postanowieniem znak: 

WOO.4240.168.2014.EJ. z dnia 1 kwietnia  2014 r. (data wpływu: 03.04.2014 r.) wyraził 

opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia. Organ po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w 

tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie jest 

kwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.               

z 2010r. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach biorąc pod uwagę rodzaj, skalę 

oddziaływania, charakterystykę przedsięwzięcia i usytuowanie poza terenami wymagającymi 

specjalnej ochrony stwierdził iż przedmiotowe zadanie nie wymaga przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, pismem znak: ONS-NZ/523-

9/693/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. (data wpływu: 14.04.2014r.) w swej opinii uznał, iż dla 

planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. W uzasadnieniu powyższej opinii ustalono, iż biorąc pod uwagę rodzaj, skalę, 

usytuowanie i charakterystykę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowane 

przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku uznał, iż dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 Po zapoznaniu się z dokumentami oraz w/w opiniami biorąc pod uwagę 

uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 Uooś uznano, iż dla planowanej inwestycji ze 

względu na jej rodzaj i charakterystykę oraz usytuowanie przedsięwzięcia nie jest wymagane 

przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Stwierdzono, że skala oraz zakres przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania na środowisko.  

Przedsięwzięcie nie jest nowym elementem wprowadzonym do środowiska. Istniejąca droga 

powiatowa DP nr 2023 S spełnia swoje podstawowe zadanie, obsługuje ruch lokalny, a także 

stanowi łącznik między gminami. Przebudowa drogi ma na celu poprawę stanu technicznego, 

ograniczenie emisji spalin i hałasu oraz podniesienie jakości drogi. Oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska w granicy pasa 

drogowego jak i poza granicami terenu oraz nie powoduje uciążliwości. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach: wodno-błotnych o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich lub leśnych, objętych ochroną, 

wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura 2000, o znacznej 

gęstości zaludnienia oraz przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej. 

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących 

oddziaływań, ze względu na zasięg oddziaływania. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza 

jakiekolwiek oddziaływanie transgraniczne z uwagi na dużą odległość od granic Państwa. Dla 



planowanej inwestycji nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii w przypadku planowanego przedsięwzięcia, 

nie będą wykorzystywane technologie ani substancje mogące znacząco stanowić zagrożenie 

dla środowiska.  

Z przeprowadzonego postępowania, w tym z analizy dokumentów wynika, że realizacja 

projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów 

środowiska. Podczas realizacji przedsięwzięcia, a także w trakcie jego eksploatacji, nie 

wystąpią zagrożenia szkodliwe dla ludzi. 

 Wobec powyższego stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganej art. 63 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. 

 Niniejsze postanowienie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Miedźno: bip.miedzno.pl, oficjalnej stronie Gminy Miedźno: 

www.miedzno.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno i w pobliżu 

miejsca planowanej inwestycji jak również na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Popów i 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

 

 Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 

K.p.a. postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć w odwołaniu od decyzji. 

 

Wójt 

(-) Andrzej Szczypiór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck 

2. Strony zawiadomione w trybie art. 49 kpa; 

3. Urząd Gminy w Miedźnie – tablice ogłoszeń, BIP 

4. Urząd Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów; 

5. Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 listopada 6, 42-100 Kłobuck  

6. A/a 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 

Katowice; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck 

 


