Ożarów Mazowiecki, dnia 23 czerwca 2010 r.

Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego
WŚiR 7624/10/239/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację dla przedsięwzięcia
Na podstawie art. 63 ust.1, art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4,
art. 84,85 ust.2 pkt 2, art.78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199,
poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 26.04.2010 r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: przebudowa
ulicy Sadowej w Jawczycach gmina Ożarów Mazowiecki i po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (postanowienie
RDOŚ-14-WOOŚ-II-AM-6614-881/10 z dnia 10.06.2010) oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Orzekam
Realizację przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: przebudowa ulicy Sadowej w
miejscowości Jawczyce, dz.ew. 54/2, obręb Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki
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Przy spełnieniu następujących warunków:
1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: planowane przedsięwzięcie polega
na przebudowie ulicy Sadowej na długości ok. 248 m, dz.ew. 54/2 obreb
Jawczyce. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z
kostki brukowej granitowej na podbudowie o szerokości jezdni 6,0 m, chodników
o szerokości 2,0 m, zjazdów. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie drogi.
2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych,
zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów
sąsiednich :
a) powstające trakcie inwestycji odpady należy gromadzić w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z terenu budowy,
b) teren objęty decyzją nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej w związku z czym nie podlega przepisom ustawy o
ochronie dóbr kultury.
3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
projekcie budowlanym:
a) zaprojektowanie urządzeń do odprowadzania ścieków opadowych.
4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
odniesieniu

do

przedsięwzięć

zaliczanych

do

w

zakładów stwarzających

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: nie dotyczy
5) Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie dotyczy.
6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania nie
dotyczy.

Uzasadnienie
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W dniu 26.04.2010 r. do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wpłynął wniosek
Gminy Ożarów Mazowiecki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa ulicy Sadowej, gmina
Ożarów Mazowiecki. Zgodnie z art. 63 ust.1 i 2 oraz 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199,
poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora
ochrony środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarnego.
W związku z powyższym dnia 05.05.2010 r. Burmistrz zwrócił się o opinię do
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (WŚiR 7624/10/166/10) oraz Regionalnego
dyrektora

Ochrony Środowiska (WŚiR 7624/10/165/10)

o opinię

co do

konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko. Dnia 30.03.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
postanowieniem

RDOŚ-14-WOOŚ-II-AM-6614-881/10 wyraził opinię, że dla

planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Sadowej w
Jawczycach, gmina Ożarów Mazowiecki nie ma konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ Państwowy Inspektor Sanitarny
nie wydał w terminie ustawowym - 14 dni opinii w sprawie konieczności
przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

na

środowisko

dla

przedmiotowej

inwestycji zastosowany został art. 78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199,
poz. 1227), zgodnie z którym nie wydanie opinii w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej stanowiącej
dotychczas drogę gruntową, w zakresie obejmującym: wykonanie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, budowę zjazdów, chodników, miejsc postojowych, zatok
autobusowych oraz odwodnienia. Zasięg przedsięwzięcia obejmuje niewielki
obszar. Inwestycja mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Po

3

przeanalizowaniu uwarunkowań określonych w art.63 ust.1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej
decyzji.
Decyzja ważna jest 4 lata.

Załącznik: charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2. pozostałe strony postępowania stosownie do art. 49 kpa i art. 74 ust.3 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
2008 r., Nr 199, poz. 1227), poprzez podanie do publicznej wiadomości
3. a/a
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa
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