
Czernice Borowe, 2008 – grudzień-10

7624-6/08
 

D E C Y Z J A 

Na podstawie  art.  46 a  ust.  1  i  7  pkt  4,  art.  49 ust.  1,  art.  48 ust.  2  pkt  1,  ust.  3, 
w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r.   Nr 25, poz. 150),     § 3 ust.1 pkt 56 oraz § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia  9  listopada  2004  roku  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  

o k r e ś l a m
środowiskowe  uwarunkowania  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na 
przebudowie   drogi gminnej we wsi Olszewiec w ciągu drogi Olszewiec – Kijewice – 
Przasnysz od km 0+000,00 do km 2+135,00 na działce oznaczonej   w ewidencji gruntów 
nr 105  położonej w obrębie Olszewiec.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 
nr 105 położonej we wsi Olszewiec Gmina Czernice Borowe. 
Projekt obejmuje dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu, przy maksymalnym 
wykorzystaniu  istniejącego  pasa  drogowego,  dostosowanie  ukształtowania  drogi  do 
konfiguracji terenu i  odwodnienie powierzchniowe.
Na projektowanym odcinku planuje  się nawierzchnię szerokości 3,50m .
Na  przebudowywanym  odcinku  projektuje  się  przekrój  szlakowy  z  jezdnią  jednopasową 
bitumiczną  na  istniejącej  podbudowie  potrójnego  utrwalenia  oraz  obustronne  pobocza  z 
kruszywa naturalnego 2x0,50m. Korona drogi wynosić będzie 5,00 m . 
     Odprowadzenie  wód  opadowych  z  jezdni  i  poboczy  drogi  zaprojektować  przez 
zastosowanie odpowiednich pochyleń  poprzecznych i podłużnych do  istniejących rowów, 
które wymagają pogłębienie i oczyszczenia.  

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:
W  strefie  oddziaływania  projektowanego  przedsięwzięcia  nie  występują  obszary  objęte 
jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody lub  zasobów naturalnych. Obszar inwestycji nie 
leży też w sieci obszarów Natura 2000.
 
Przebudowa  ma  na  celu  poprawę  przejezdności  dróg  dzięki  wykonaniu  projektowanej 
konstrukcji  nawierzchni,  nowych  poboczy  i  tym  samym  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego.   Rozpatrywany  odcinek  będzie  jedynie  modernizowany  i  tylko  nieznacznie 
ulegnie  zmianie istniejąca oś dróg.   
Celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko 
należy przestrzegać następujących zasad:
a)  nadmiar  ziemi  z  wykopów  powinien  być  wykorzystany  gospodarczo  w  miejscach 
położonych blisko terenu inwestycji; 



b) w celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac należy teren 
inwestycji odpowiednio oznaczyć, a wykopy zabezpieczyć;

c) W  trakcie  realizacji  inwestycji  należy  przestrzegać  przepisów  ustawy  o 
odpadach / Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.);

d) materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach, 
odpowiednio  zabezpieczonych  przed  zanieczyszczeniem środowiska  gruntowo-
wodnego;

e) skrócenie do niezbędnego minimum czasu budowy;
f) praca sprzętu mechanicznego powinna odbywać się w porze dziennej;
g) prace związane z robotami powinny być przeprowadzone w sposób ograniczający 

ich wpływ na stosunki wodno – gruntowe.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie  
budowlanym:

W projekcie budowlanym należy uwzględnić;
a) elementy występujące w zagospodarowaniu przestrzennym;
b) przedsięwzięcie  powinno  być  realizowane  zgodnie  z  wymogami  zawartymi 

w obowiązujących przepisach prawnych , w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150/;

c) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej 
jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

d) po zakończeniu  robót  budowlanych  teren przyległy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 
do  przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagrożenie  wystąpienia 
poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia wystąpienia awarii przemysłowych. 
 
5. Wymogi w zakresie  ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko  

w  odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie 
dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko

6. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania:

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik Nr 1 do decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie  w sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na   przebudowie  drogi  gminnej  na  działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105 położonej w obrębie Olszewiec na odcinku od km 
0+000,00 do km 2+135,00 zostało wszczęte z urzędu.   Obwieszczenie w tej sprawie zostało 
podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, 
w sołectwie Chojnowo  oraz na stronie internetowej  Urzędu i  umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie. 



Wójt Gminy pismem z dnia 14 listopada 2008 r. Nr jw. wystąpił do Starosty Powiatu 
Przasnysz i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o wyrażenie 
opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji  na środowisko 
i ewentualnie określenia jego zakresu.

Obydwa organy wydały opinię w tej sprawie, odstępując od obowiązku sporządzenia 
raportu  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowej  inwestycji;  Starostwo  Powiatowe 
w  Przasnyszu  -   postanowieniem  z  dnia  14  listopada  2008  r.  Nr  ROŚ.  7633-103/08, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinią sanitarną z dnia 19 listopada 2008 r. 
Nr ZNS-712/45/08 .

Wójt  Gminy  postanowieniem  z  dnia  19  listopada  2008  roku  wydał  postanowienie 
o  odstąpieniu  od  obowiązku  sporządzenia  raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
środowisko.  Obwieszczenie  w  tej  sprawie  zostało  umieszczone  w  publicznie  dostępnym 
wykazie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Olszewiec.

Postępowanie  było  prowadzone  z  udziałem  społeczeństwa.  Na  każdym  etapie 
postępowania umieszczano stosowną informację na stronie internetowej Urzędu, w publicznie 
dostępnym wykazie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu realizacji inwestycji. Nie 
zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski w związku z udziałem społeczeństwa.

Na  wnioskodawcę  nie  nałożono  obowiązku  wykonania  analizy  porealizacyjnej. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary europejskiej sieci NATURA 
2000.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Od  decyzji  niniejszej  stronom  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za moim pośrednictwem, w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania.

Pouczenie
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 

pkt.2-9 –art. 56ust.9
2.  Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
3.  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o której mowa 

w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.

4. Termin,  o  którym  mowa  powyżej,  może  ulec  wydłużeniu  o  2  lata,  jeżeli  realizacja  planowanego 
przedsięwzięcia mogącego znacząco  oddziaływać na środowisko przebiega  etapowo oraz  nie  zmieniły się 
warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Niniejsza  decyzja  zostaje  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie 
obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernicach Borowych w sołectwie  
Chojnowo,  umieszeniu na stronie  internetowej  Urzędu i  w publicznie  dostępnym wykazie 
o środowisku i jego ochronie.

Załączniki:
1. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

Otrzymują wg rozdzielnika


