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Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4, art. 82 , art. 84 i art. 85 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2021 r., póz. 247 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą ooś" i § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3
ust. l pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2019 r. , póz. 1839)
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego - ul. Łanowa w Okotowicach"
złożonego w dniu 2.02.2021 r. przez firmę PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski
z siedzibą 97-500 Radomsko ul. Sw. Jadwigi Królowej 8/57 - pełnomocnika Gminy
Koniecpol

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol orzeka

l. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ływania przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia ływać
na środowisko polegaj ącego na „Przebudowie drogi transportu rolnego - ul. Ł anowa
w Okolowicach",

2. Charakterystyka przedsi ęwzięcia stanowi za łącznik do
decyzji.

niniejszej

Uzasadnienie

W dniu 2.02.2021 r. na wniosek firmy PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski
- pełnomocnika Gminy Koniecpol wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Przebudowie drogi transportu rolnego - ul. Łanowa w Okołowicach".
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, § 3 ust. l pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów
z lOwrześnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., póz. 1839) planowane przedsięwzięcie jako „drogi



o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej l km inne niż
wymienione w § 2 ust. lpkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony

przyrody, o których mowa w art. ust. l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody" kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.
Wobec powyższego na podstawie art. 64 ust. l ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy
K.oniecpolwystąpił do właściwych organów o wydanie opinii, w wyniku których Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 18.02.2021r. Nr
WOOS.4220.111.202l .JZ.l, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

pismem nr NS-NZ.9022.43.2021 z dnia 18.02.2021r. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem nr
WA.ZZS.3.435.1.52.2021.SO z dnia 2.04.2021 r. wyrazili opinie, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym i obejmuje przebudowę
odcinka drogi (ul. Łanowej) o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej o długości
1427,23 mb. Inwestycja będzie służyła gł wnie właścicielom posesji bezpośrednio

przyległych do drogi oraz mieszkańcom gminy Koniecpol i powiatu częstochowskiego. Teren
realizacji inwestycji objęty jest częściowo ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów dla terenów w miejscowości Okotowice zatwierdzonym uchwalą
Nr 183/XXVII/2005r. Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04.08.2005 r. (terenydróg i ulic

publicznych).
W ramach inwestycji nastąpi:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- wykonanie zatoki do zawracania z kruszywa łamanego,
- usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
Szerokość drogi wynosi obecnie od 2,5 m do 3,5 m.
Charakterystyczne wielkości inwestycji:
- długość przebudowywanego odcinka drogi 1427,23 m,
- kategoria techniczna: dojazdowa do pól (transportu rolnego),
- szerokość jezdni 4,0 m,
- szacunkowa powierzchnia jezdni bitumicznej 5 950 m ,
- szacunkowa powierzchnia zatoki z kruszywa łamanego 85m .
Materiały użyte do przebudowy:
-jezdnia- nawierzchnia bitumiczna,
- podbudowa - kruszywo łamane,
- warstwa odsączająca - pospótka,
- zatoka - kruszywo łamane.
Podczas realizacji inwestycji czasowo zostanie ograniczony dostęp i dojazd do działek

przyległych do drogi.
Prace wykonywane będą w następujących etapach:
- prace ziemne w obrębie jezdni,



- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię jezdni,
- prace bitumiczne związane z wykonywaniem nowej konstrukcji jezdni,
- prace wykończeniowe i porządkowe.
Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu
drogowego na istniejącej drodze transportu rolnego, której nawierzchnia posiada szereg
nierówności i zapadnięć. Przebudowa pozwoli na wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz

poprawienie jej trwałości i płynności jazdy. Inwestycja nie wymaga usunięcia ziemi.
Inwestor planuje zabezpieczenie na czas budowy istniejących drzew oraz nie będzie
składować materiał w budowlanych w pobliżu pni drzew. Na etapie wykonania inwestycji
zostaną zastosowane typowe technologie budowlane z wykorzystaniem maszyn i sprzętu
budowlanego. Cała inwestycja zrealizowana zostanie w cyklujednorocznym.
Materiały wykorzystywane w trakcie przebudowy to: kruszywo, emulsja bitumiczna, beton
asfaltowy, kruszywo łamane, pospółka, kostka betonowa. Podczas realizacji woda do celów
technologicznych i sanitarnych dla pracowników będzie dostarczana beczkowozami. Nie

przewiduje się zapotrzebowania w energię elektryczną. Materiały budowlane dowożone będą
na budowę i wbudowywane przy udziale sprzętu mechanicznego. Odpady wytwarzane
na etapie budowy będą magazynowane w sposób selektywny w kontenerach i przekazane
uprawnionym odbiorcom. Praca sprzętu budowlanego i pojazdów dostarczających materiały
budowlane będzie źródłem zwiększonej emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Prace
w pobliżu zabudowań będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Uciążliwości te będą
miały charakter krótkotrwały, lokalny, i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie
eksploatacji natężenie ruchu na przebudowanej drodze będzie niewielki i nie przewiduje się
zwiększenia natężenia ruchu w stosunku do stanu istniejącego. Poprawa stanu technicznego
drogi usprawni ruch pojazdów, co przyczyni się do poprawy stanujakości powietrza i klimatu
akustycznego w bezpośrednim otoczeniu drogi. W bazie danych przestrzennych o zasobach

przyrodniczych, będącej w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej
inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie
tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary
wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie
inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 (najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Dolina
Górnej Pilicy PLH240018 zlokalizowany jest ok. 0,5 km od planowanej inwestycji).
Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym
Formularzu Danych i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego
wptywu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach
obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru nie ustanowiono planu zadań ochronnych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. , póz. 55 ze zm.).
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie korytarzy
ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny obejmujący szlak migracji ptaków
o znaczeniu regionalnym znajduje się 40 m od inwestycji. Przebudowa drogi, która już
obecniejest wykorzystywana w ten sposób co po realizacji inwestycji, pozostanie bez



wpływu na powyższe obszary.
Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-btotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu
rzek.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowanejest w dorzeczu Wisły na pograniczu obszarów

jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017254176 Zimna Woda
oraz PLRW200010254179 Pilica oraz Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy. JCWP
Zimna Woda posiada status naturalnej części wód o ogólnym złym stanie. W zlewni JCWP
występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCW
wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych oraz
dysproporcjonalnymi kosztami.
JCWP Pilica od kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy posiada status naturalnej części
wód o ogólnym złym stanie. W zlewni JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celów
środowiskowych. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. . 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem
możliwości technicznych oraz dysproporejonalnymi kosztami. Nie przewiduje się
bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód

powierzchniowych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowanyjest w granicy jednolitej
części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200084, której stan chemiczny
określonojako dobry, ilościowy określonojako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych
uznano za niezagrożone. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami
morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami
ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana
inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze
studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 310). Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 310) studia ochrony przeciwpowodziowej dla

poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art.
171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka

powodziowego dla tych rzek.
Ze względu na lokalizację (ok. 120km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany
stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć
możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol obwieszczeniem
nr ROS.6220.1.2020.obwzdnia 6.05.2020 r. powiadomił strony postępowania o wszczęciu

postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym opiniami
organów współdziałających) a także składania uwag i wniosków. W wyniku przedmiotowego
zawiadomienia nie wniesiono uwag i wniosków do postępowania.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. l ustawy ooś - w szczególności
rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz przewidywany rodzaj i jego skalę
oddziaływania a także opinie organów wspóidziałających, organ orzekł jak w sentencji.



Pouczenie

Na decyzję s łuży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol . W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
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Załącznik do decyzji nr ROS.6220.2.2021.d

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na Przebudowie drogi transportu rolnego
- ul. Łanowa w Okołowicach. Inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym
i obejmuje przebudowę odcinka drogi (ul. Łanowej) o nawierzchni gruntowej i gruntowej
ulepszonej o długości 1427,23 mb. Inwestycja będzie służyła gł wnie właścicielom posesji
bezpośrednio przyległych do drogi oraz mieszkańcom gminy Koniecpol i powiatu
częstochowskiego.
W ramach inwestycji nastąpi:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- wykonanie zatoki do zawracania z kruszywa łamanego,
- usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
Szerokość drogi wynosi obecnie od 2,5 m do 3,5 m.
Charakterystyczne wielkości inwestycji:
- długość przebudowywanego odcinka drogi 1427,23 m,
- kategoria techniczna: dojazdowa do pól (transportu rolnego),
- szerokość jezdni 4,0 m,
- szacunkowa powierzchnia jezdni bitumicznej 5 950 m ,
- szacunkowa powierzchnia zatoki z kruszywa łamanego 85m .
Materiały użyte do przebudowy:
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
- podbudowa - kruszywo łamane,
- warstwa odsączająca - pospółka,
- zatoka - kruszywo łamane.
Podczas realizacji inwestycji czasowo zostanie ograniczony dostęp i dojazd do działek

przyległych do drogi.
Prace wykonywane będą w następujących etapach:
- prace ziemne w obrębie jezdni,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię jezdni,
- prace bitumiczne związane z wykonywaniem nowej konstrukcjijezdni,
- prace wykończeniowe i porządkowe.
Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu



drogowego na istniejącej drodze transportu rolnego, której nawierzchnia posiada szereg
nierówności i zapadnięć. Przebudowa pozwoli na wzmocnienie nawierzchni jezdni
oraz poprawieniejej trwałości i płynności jazdy. Na etapie wykonania inwestycji zostaną
zastosowane typowe technologie budowlane z wykorzystaniem maszyn i sprzętu
budowlanego. Materiały wykorzystywane w trakcie przebudowy to: kruszywo, emulsja
bitumiczna, beton asfaltowy,kruszywo łamane, pospótka, kostka betonowa. Materiały
budowlane dowożone będą na budowę i wbudowywane przy udziale sprzętu mechanicznego.
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