
Miedźno, 07.03.2023 r. 

RR.6220.4.2022 

 

 

DECYZJA 

 

 Na podstawie art. z art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 

pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 85 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn . zm), w związku oraz 

z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po 

rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Galant zamieszkałej ul. Czecha 6 m 20, 42-224 Częstochowa, 

działającej w imieniu Wójta Gminy Miedźno 

 

orzekam 

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Rozbudowie dróg gminnych, ulic: Główna, ks. A. Morawca, Wesoła 

i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gmina Miedźno- zakres II”. 

2. Określenie warunków realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte 

w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, 

za szczególnym uwzględnieniem  konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 

zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów 

oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy 

zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu, 

2. teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo- wodnego na 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, wyposażyć w sorbenty, 

3. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu budowlanego  i transportowego oraz przypadków wystąpienia 

zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogących powodować ewentualne 

zagrożenie dla środowiska gruntowo- wodnego, 

4. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać 

odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do 

ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo), 

5. koryto cieku na czas prowadzenia robót zabezpieczyć w taki sposób, aby nie 

przedostawały się do niego zanieczyszczenia i gruz z prowadzonych prac 

budowlanych. W przypadku przedostania się do koryta cieku materiałów z budowy, 

natychmiast oczyścić koryto cieku w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód, 



6. w czasie realizacji przedsięwzięcia nie składować w obrębie koryta cieku materiałów 

i substancji chemicznych niezbędnych do realizacji zamierzenia, dla których z Karty 

Charakterystyki wynika, że przedostanie się do środowiska jest szkodliwe dla 

organizmów żywych i powoduje długotrwałe negatywne skutki, 

7. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie 1 marca 

do 15 października, 

8. drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczonych do wycinki, należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący 

sposób: 

1) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny 

jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych, 

2) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonać ręcznie. Przycięte 

korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane 

korzenie winny być wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem  

lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać 

niezwłocznie zasypane, 

3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to 

zachwianiem ich statyki, 

4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, 

budowlanych i ziemi z pozostałych wykopów, stosować otwartego ognia, 

lokalizować placów manewrowych i miejsc postoje sprzętu ciężkiego, 

5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować. 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 29 grudnia 2022 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   

„Rozbudowie dróg gminnych, ulic: Główna, ks. A. Morawca, Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości 

Borowa, gmina Miedźno- zakres II”. 

 Postępowanie 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, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno 

oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.  Poinformowano o uprawnieniach wszystkie strony 

tego postępowania wynikające z art. 10 Kpa oraz art. 33 ust. 1, art. 34, 35 Uooś 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.  

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie dróg gminnych: DG 656040S ulica Główna na 

odcinku DP 2027S do ul. Nadrzecznej, DFG wewn. 656108S, ul. ks. A Morawca, DG 656044S ul. 

Wesoła (do końca zabudowań) oraz drogi wewnętrznej ul. Nadrzeczna w miejscowości Borowa, 

gmina Miedźno, powiat kłobucki. Inwestor planuje przebudowanie drogi- szerokość jezdni 



będzie wynosić 5,00 m i 5,50 m. Wzdłuż jezdni przewiduje się budowę chodników o szerokości 

2,00 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodników 

i zjazdów indywidualnych i publicznych zostanie wykonana z kostki brukowej obramowane 

obrzeżami betonowymi. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z przebudową obiektu 

mostowego nad ciekiem Biała Oksza. Klasa techniczna dróg „L’ i „D”, kategoria ruchu KR1. Ponadto 

w ramach inwestycji zostanie wykonane pobocze, profilowanie rowów przydrożnych, oświetlenie 

uliczne, kanalizacja deszczowa oraz parking z kostki brukowej na 26 pojazdów (powierzchnia ok. 

600 m2). 

W związku z powyższym, na podstawie 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. z 2022 r., poz. 1029 z późn . zm) Gminy Miedźno 

jako organ prowadzący postępowanie dnia 29 grudnia 2022 r. pismem znak: RR.6220.4.2022 

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu 

z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak: 

WOOŚ.4220.24.2023.KMJ.1 z dnia 13 stycznia 2023 r. (data wpływu 23.01.2023 r.) po dokonaniu 

analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia biorąc pod uwagę 

rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej 

strefy ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania przy uwzględnieniu zastosowanych 

rozwiązań technologicznych wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, pismem znak ONS-

NZ.9022.3.27.2022 z dnia 18 stycznia 2023 r w swej opinii uznał, iż dla planowanego 

przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W uzasadnieniu powyższej opinii ustalono, iż planowane przedsięwzięcie przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko nie będzie oddziaływać na środowisko i warunki życia ludzi 

w sposób ponadnormatywny oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia okolicznych 

mieszkańców. 

 Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu pismem nr PO.ZZŚ.5.4901.2.2023.AC z dnia 17 sierpnia 

2023 r. po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na względzie charakter, 

skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologii stwierdza brak możliwości znaczącego 

oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza 

negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizacje celów środowiskowych 

o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, 

a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko.  

 Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w ruchu kołowym 

i pieszym. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi, a tym samym polepszy 

komfort życia mieszkańców. Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewidziano rozwiązania oraz 



działania chroniące środowisko i zdrowie ludzi. W fazie realizacji zadania zużycie wody i surowców 

uzależnione będzie od zastosowanej technologii, ich określenie możliwe będzie dopiero na etapie 

przygotowania projektu budowlanego. Podczas realizacji zadania używane będą farbi 

rozpuszczalniki służące do odnawiania elementów W trakcie budowy emitowany będzie hałas 

powstały na skutek prac budowlanych głównie przez pojazdy ciężarowe i ciężki sprzęt.  Podczas 

prac ziemnych może nastąpić emisja pyłu do powietrza, emisja spalin z silników pojazdów oraz 

emisja oparów. Prace prowadzone będą z najwyższą ostrożnością, tak aby nie dopuścić do 

wprowadzenia zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Do gruntu nie będą 

odprowadzane żadne ścieki ani wody technologiczno- bytowe ponieważ zaplecze budowy będzie 

wyposażone przez specjalistyczną firmę w przenośne sanitariaty. Odpady będą gromadzone 

w specjalnych pojemnikach.  

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne 

stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych. 

 

POUCZENIE 

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno, w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 

 

 

         Z up. Wójta 

         (-) Anita Zawierucha- Dobroś 

         Inspektor 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 


