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Rzekuń dnia 12.05.2008 r

D e c y z j a Nr 7644 /2/2008

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na  podstawie  art.  46a.  ust.  7  pkt.  4  w  związku  z  art.  46  ust  1  oraz  art.  56   ustawy 

z dnia  27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 Nr 25 poz 150) oraz na 

podstawie art. 104 K.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rzekuń z dnia 27.03.2008r dotyczącego 

wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie nawierzchni  ulic:  Szkolnej  i Wesołej  w miejscowości Laskowiec 

gmina Rzekuń, w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną.

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie  obejmuje wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie 

nawierzchni  ulic:  Szkolnej  i  Wesołej  w miejscowości Laskowiec gmina Rzekuń,  w zakresie 

przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną.

Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  na  gruntach  wsi  Laskowiec  na  działkach; 

ul Szkolna –  odcinek I nr dz. 272/2 i 272/1, odcinek II nr dz. 295/13 i 273/35, odcinek III 

nr dz. 282/4, ul. Wesoła - nr dz. 283/19 stanowiące tereny pasa drogowego, które są własnością 

komunalną gminy Rzekuń.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

2. Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym 

uwazględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowana  inwestycja  realizowana  będzie  poza  terenami  chronionymi,  o  których  mowa  w 

ustawie o ochronie przyrody oraz nie będzie oddziaływać na te tereny.

3. Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie  

budowlanym:

• Należy zapewnić odprowadzenie wód opadowych z nawierzchnii utwardzonych,

• Uporządkować miejsca prowadzenia robót budowlanych po ich zakończeniu,  

• Powstające  odpady  w  trakcie  budowy  należy  segregować  i  sukcesywnie  wywozić  z  placu 

budowy,
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• Wyeliminować uciążliwości hałasowe prowadzenia robót w porze dziennej.

4. Wymogi  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych,  w  odniesieniu  do 

przedsięwzieć  zaliczanych  do  zakładów  stawarzających  zagrożenie  wystąpienia  poważnych 

awarii:

Całe  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  przy  użyciu  środków  o  znikomym  wpływie  na 

środowisko. Prace budowlane wykonywane będą przy użyciu sprzętu posiadającego odpowiednie 

atesty oraz aktualne badania techniczne.

4. Wymogi  w  zakresie  ograniczania  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w 

odniesieniu  do  przedsięwzieć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  transgranicznego 

oddziaływania na środowisko:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust.1 – Prawo ochrony środowiska - stwierdzenie  

konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Do planowanej inwestycji nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, 

dlatego też odstępuje się od ustalenia wymagań w tym zakresie.

W  dniu  27.03.2008r.  Gmina  Rzekuń,  wystąpiła  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni  ulic: 

Szkolnej  i  Wesołej  w  miejscowości  Laskowiec  gmina  Rzekuń,  w  zakresie  przebudowy 

istniejącej  nawierzchni  żwirowej  na  bitumiczną. Przedłożona  informacja  o  przedsięwzięciu 

załączona do wniosku została szczegółowo przeanalizowana pod kątem rodzaju i usytuowania 

przedsięwzięcia oraz skali jego oddziaływania  na środowisko. 

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

Stwierdza  się,  że  eksploatacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  będzie  znacząco oddziaływać na 

środowisko  i  zdrowie  ludzi.  Postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o 

środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia przeprowadzone było z udziałem 

społeczeństwa. W trakcie tego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej 

sprawie. Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję,  o której  mowa 

w art. 46 ust. 4 pkt. 2 - 9 ustawy – art. 56 ust. 9.

2. Do zmiany decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach stosuje  się  odpowiednio przepisy o 

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56 a.
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3. Decyzję  o  środowiskowych uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku o  wydanie  decyzji,  o 

której mowa w art. 46 ust.4 (wniosek winien być złożony nie poźniej niż przed upływem 4 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 znacznie  oddziaływać na  środowisko przebiega  etapowo oraz  nie 

zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust 4c.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za moim pośrednictwem.

     W załączeniu:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Gmina Rzekuń
2. A/a
    W dniu 13.05.2008r. decyzja została podana 
     do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie 
     jej w BIP Urzędu Gminy w Rzekuniu.  


