Świerczów, dnia 03.12.2015r.
RIM.6220.1.2015.MW

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 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 2013r., poz. 1235 z
późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika - p. Pawła
Płatkiewicza, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Namysłowskiego - o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz Jagienna w km 3+953 oraz po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.4241.301.2015.MD z dn. 28.10.2015) i Opolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo nr NZ.9022.440.2015.ET z
dnia 27.11.2015, data wpływu do tut. urzędu 02.12.2015),
postanawiam
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi
powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953.
Uzasadnienie
Pełnomocnik - p. Paweł Płatkiewicz, działający w imieniu Zarządu Powiatu
Namysłowskiego - dnia 08.10.2015r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz Jagienna w km 3+953.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2010r. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.), przebudowa mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi
powiatowej, jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być
wymagany.
W odpowiedzi na wniosek Wójta Gminy Świerczów w sprawie wydania opinii
dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko, Opolski Państwowy Wojewódzkiego Inspektor Sanitarny w piśmie nr
NZ.9022.440.2015.ET z dnia 27.11.2015 postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie nr WOOŚ.4241.301.2015.MD
z dnia 28.10.2015 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania
na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę przy ocenie wpływu ww. przedsięwzięcia na środowisko
uwarunkowania wymienione w art 63 ust.1 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, dokonano szczegółowej analizy
danych zawartych w karcie informacyjnej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia i
stwierdzono, że zawiera ona niezbędne informacje, które będą stanowiły podstawę do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ze względu na to, iż przebudowa mostu „Pieczyska II” nie będzie miała negatywnego
wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni licząc od daty jego
doręczenia.
Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

