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Czernichów, dnia 2009-07-31

Znak sprawy: PP.7624-00002/09



DECYZJA 
O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), rozporządzeniem Rady Ministrów 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. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2,  34-311 Czernichów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Czernichów” w zakresie ulicy Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim (Kobiernickim) po zasięgnięciu opinii Starosty Żywieckiego znak sprawy: WOŚ-7633/56/09 z dnia 08.04.2009 r. i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu znak sprawy: NS/ZNS/523-43/1902, 2143/09 z dnia 17.04.2009 r., oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

orzekam
wyrazić zgodę na realizację inwestycji na następujących warunkach:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Czernichów nr VI/58/2003 z dnia  20.05.2003 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Śl. nr 63 poz. 1914 z dnia 18.07.2003 r. oraz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Czernichów nr IX/85/2002 z dnia  09.X.2002 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Śl. nr 95 poz. 4073 z dnia 31.12.2002 r. 

1.	Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja dotycząca przebudowy ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim na działkach nr 3072, 3049/22, 3049/21, 3049/12, 3049/11, 3049/9, 3049/8, 434/3, 423/6, 423/3, 335/9, 335/4 i Międzybrodziu Bialskim (Kobiernickim) na działkach nr 271/3, 271/4                                            zlokalizowana zostanie po trasie istniejącej drogi gminnej. Ul. Energetyków zgodnie z obowiązującym planem miejscowym jest drogą gminną, oznaczoną symbolem DG-L. Pod względem ruchowym obsługuje głównie przylegające do niej tereny, zagospodarowane przede wszystkim poprzez budownictwo jednorodzinne.

2.	Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
Inwestycję należy realizować tak aby:
-	zminimalizować przekształcenie powierzchni ziemi przy niwelacji terenu oraz przy wykonywaniu prac budowlanych;
-	ograniczyć emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych i zminimalizować oddziaływanie akustyczne w związku z pracą maszyn i urządzeń,
-	nie spowodować zanieczyszczenia gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 
-	z powstałymi w trakcie prac budowlanych odpadami postępować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz.251),

Na etapie realizacji  planowanej inwestycji może wystąpić ewentualne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu i wprowadzania substancji do powietrza w wyniku wykorzystywania maszyn budowlanych, a także wytwarzania odpadów, wówczas mogą wystąpić nieznaczne zakłócenia stanu środowiska, spowodowane prowadzeniem robót budowlanych. Wskazane oddziaływania będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu zadania.

Planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Rozpatrywana inwestycja nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

3.	Wariant przedsięwzięcia:
Wariant inwestycyjny – w ramach inwestycji zaplanowano: przebudowę nawierzchni drogi poprzez ścięcie osadów mineralnych nagromadzonych na poboczu drogi, likwidację spękań, przełomów i wysadzin w nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy, uzupełnienie podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi. Ponadto wykonany zostanie jednostronny chodnik dla pieszych o szer. 2m wraz ze ścieżką rowerową na dł. 250 mb oraz kanalizacja deszczowa. Realizacja przedsięwzięcia w założonym wariancie nie spowoduje wzrostu ani znaczącego oddziaływania  na środowisko w stosunku do obecnego. Przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań chroniących środowisko, a także właściwym zorganizowaniu zaplecza budowy na terenie inwestycji, przyjęty wariant realizacji jest optymalny.

4.	Przewidziana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Woda wykorzystywane będzie zgodnie z technologia prac budowlanych do podstawowych materiałów i surowców wykorzystywanych przy przebudowie ul. Energetyków zaliczamy: kruszywa naturalne, kruszywa łamane, rury drenarskie, rury PVC, studnie betonowe, włazy uliczne, wpusty uliczne deszczowe, pokrywy żeliwne, geowłóknina, krawężniki betonowe, korytka odwadniające, beton asfaltowy. Wszystkie materiały wykorzystywane będą zgodnie z technologia prac budowlanych i posiadać będą stosowne certyfikaty.

5.	Rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze:
Wody opadowe zostaną zebrane poprzez przepusty uliczne do nowej zbiorczej kanalizacji deszczowej, a następnie po podczyszczeniu w studniach osadnikowych (osadniki typu Os-400) zostaną odprowadzone do Jeziora Międzybrodzkiego. 

6.	Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko naturalne:
-	nie dotyczy

7.	Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze:
-	nie dotyczy

8.	Obszary podlegające  ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
-	nie dotyczy.




Uzasadnienie

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów 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. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Złożony wniosek przekazano do Starosty Żywieckiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o ustalenie ewentualnego jego zakresu dla planowanej inwestycji związanej  z przebudową ul. Energetyków. 
Starosta Żywiecki postanowieniem WOŚ-7633/56/09 z dnia 08.04.2009 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu opinią NS/ZNS/523-43/1902, 2143/09 z dnia 17.04.2009 r. stwierdzili brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższymi po przeanalizowaniu całości dokumentacji i w związku ze szczegółowymi uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. § 5): skala, rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia oraz przewidywana ilość substancji i energii wprowadzanych do środowiska przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Energetyków nie wpłynie na pogorszenie jego stanu i nie będzie stanowić dla niego zagrożenia. W postanowieniu z dnia 07.05.2009 r. odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Czernichów mając powyższe opinie na uwadze oraz fakt, że projektowana inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym pasie ruchu i jego zasięg nie wpłynie negatywnie na stan środowiska wydał powyższa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Czernichów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.










Otrzymują:
Urząd Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej
34-311 Czernichów ul. Żywiecka 2 Tresna
Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska
34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 13
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3
	a/a/MS





