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POSTANOWIENIE

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  w związku z art.  63 ust.2 oraz art.  65 ustawy z dnia 3  
października 2008r. 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.), a  
także § 3 ust. 1 pkt 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 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.),  po  zaciągnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora 
Ochrony Środowiska Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

postanawiam

nie  nakładać  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia 
polegającego na „przebudowie drogi gminnej miejscowości Barcice na działkach o nr ewid. 667/1 i 718 
położonych we wsi Barcice 07-203 Somianka. 

UZASADNIENIE

          W dniu 2010.09.17  Gmina Somianka  wystąpiła  z wnioskiem o wydanie decyzji 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa 
drogi gminnej miejscowości Barcice o długości 981,61 m, na działkach o nr ewid. 667/1  i 718 
położonych we wsi Barcice 07-203 Somianka. Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym 
wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.
         Po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wydanej 
postanowieniem  RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-1724/10 z dnia 19 października   2010 r. (wpłynęło 
2010.10.25) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-
712/65/2010 z dnia 2010.09.124 (wpłynęła 2010.09.30) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia  rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko( Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) planowane 
przedsięwzięcie pn : „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Barcice o długości 981,61 m na 
działkach o nr ewid. 667/1i 718 położonych we wsi Barcice 07-203 Somianka, kwalifikuje się  do 
rodzaju przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której 
obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. 
W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinię Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzam, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą 
szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko a w szczególności że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać 
będzie na przebudowie krótkiego odcinaka drogi w istniejącym pasie drogowym na odcinku 981,61 m o 
nawierzchni asfaltowej, polegać będzie na wykonaniu podbudowy , warstwy wiążącej i  ścieralnej z 
mieszanek mineralno-bitumicznych . Łączna grubość konstrukcji wynosi 24 cm, a także ścięcie poboczy 
i uzupełnienie pospółką oraz wyrównanie  i zagęszczenie poboczy. W miejscu planowanego 
przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni żwirowej, która charakteryzuje się złym stanem 
technicznym. Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem o niewielkiej skali zajmuje powierzchnię 



w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebudowa odcinka drogi nie spowoduje istotnych zmian w 
istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.
Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest możliwości kumulowania się jej 
oddziaływania z innymi.
Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas 
wykonywania robot budowlanych. Materiały do wbudowania tj. pospółka, mieszanka mineralno-
bitumiczna, dowożone będą bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i na 
bieżąco wbudowane w przygotowany etap i zakres robót drogowych.
W okresie eksploatacji drogi nie będzie bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów, 
paliw oraz energii.
Do realizacji przedsięwzięcia  zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki dowożące 
potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji przedsięwzięcia. 
Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko 
przekroczenia standardów jakości środowiska.
W trakcie eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi, w wyniku uzyskania poprawy równości 
nawierzchni i w istocie polepszenia warunków jezdnych, zmniejszy się wielkość emisji zanieczyszczeń 
od poruszających się pojazdów mechanicznych.
Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:
a) zapewnić na terenie placu budowy prawidłowe przechowywanie paliw i smarów oraz 
    innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyszczać wód i powierzchni 
    ziemi,
b) teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 ustanowionego z 
    mocy Dyrektywy Ptasiej Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz bezpośrednim sąsiedztwie  
    obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadbużańska PLH140011 
    podlegających ochronie z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody        
   ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).
    Planowana inwestycja będzie miała charakter lokalny i zrealizowana będzie w obrębie 
    istniejącego pasa drogowego, dzięki czemu nie wystąpi konieczność zajęcia nowych 
    obszarów powierzchni biologicznie czynnej. Plac budowy oraz składowania materiałów 
    budowlanych zostanie zlokalizowany w obrębie przebudowywanej drogi. Planowana droga 
    zlokalizowana jest w obrębie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W 
    ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Prace budowlane prowadzone będą 
    poza sezonem lęgowym ptaków. Czas realizacji przedsięwzięcia nie przekroczy jednego 
    miesiąca i będzie prowadzony na przełomie października i listopada.
    
c) do wykonywania robót zostanie użyty sprzęt sprawny technicznie , o możliwie  
     najmniejszych emisjach hałasu i zanieczyszczeń powietrza,
d) pojazdy przewożące materiały na tern budowy wyposażyć w opończe, w celu uniknięcia 
    pylenia i ograniczenia zanieczyszczeń do środowisko,
e) prawidłowo zagospodarować przez wykonawcę robót odpady powstałe w trakcie 
    wykonywania prac drogowych takie jak: przepracowane oleje czy niesegregowane odpady 
    komunalne, które należy przekazać firmom, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
    regulującymi procedurę ich unieszkodliwiania.
Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpiecza się poprzez nadanie jej spadków poprzecznych i 
podłużnych. 
Przebudowa przedmiotowej drogi nie należy do przedsięwzięć w wyniku, którego wystąpi ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o 
płytkim zaleganiu wód podziemnych, W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochrona , w 
tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych .
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenia 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 



W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne 
zbiorniki wód  stojących. Nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną w trakcie wykonywania robót związanych z 
przebudową  przedmiotowego odcinka drogi podczas wykonywania robót oraz przewozem materiałów. 
Oddziaływanie będzie przejściowe i odwracalne. 

    
    Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.
          

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 Wójt Gminy Somianka
                                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują:
1. Gmina Somianka 07- 203 Somianka

       2.   Sołtys wsi Barcice przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
       3.   Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,
       4.   a/a
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wyszkowie.


