
WÓJT GMINY CISEK                                                                        Cisek, dnia 10.12.2013r. 

IUR.6220.18.2013 

 

 POSTANOWIENIE 

 

                   Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 63 ust.1 i ust.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 ), oraz § 3 ust.1 pkt   60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

 Nr 213 poz.1397 z późn. zm) ; 

 

Wójt Gminy Cisek 

po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 25 listopada 2013 r. Pana Patryka Kawa reprezentu- 

jącego firmę : Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo-Handlowe "PK" , z siedzibą w 

Lubieszowie ul. Leśna 17 A , działającego z upoważnienia Wójta Gminy Cisek, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku „ realizowanego na działkach Nr 1, 43, 219/1 

km.1 Cisek , 

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu ,   

 

stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego 

przedsięwzięcia na środowisko . 

 

Uzasadnienie : 

 

    W dniu  25 listopada  2013 r.  wpłynął  wniosek Pana Patryka Kawa reprezentującego firmę : 

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo-Handlowe "PK" , działającego z upoważnienia 

Wójta Gminy Cisek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  

przedsięwzięcia pn.:  „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku” 

realizowanego na działkach Nr 1, 43, 219/1 km.1 Cisek , 

 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Cisek . 

Rozwiązanie projektowe zakłada następujące parametry drogi : 

- długość drogi :  1820 mb. 

- szerokość jezdni : 3,0 m. 

- obustronne pobocza o szerokości : 0,5 m  

 

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1422 O(ul.Mickiewicza)    

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403 O ( ul.Planetorza ) . 

Aktualnie nawierzchnia drogi w rejonie skrzyżowań wykonana jest z betonu asfaltowego, na 

pozostałym odcinku –metodą stabilizacji gruntu z cementem z powierzchniowym utrwaleniem 

emulsją asfaltową i grysami kamiennymi .   

Projekt przewiduje wzmocnienie nawierzchni jezdni , a także wzmocnienie podbudowy i 

lokalne poszerzenia w granicach działek .  

Zakres planowanych prac obejmuje :  

- lokalne poszerzenie i wzmocnienie podbudowy 

- wyrównanie podłoża oraz nadanie odpowiedniego profilu mieszanką z tłucznia kamiennego  

- wykonanie warstwy wiążącej  z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm. 



- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki z betonu asfaltowego grubości 4 cm. 

- wyrównanie i wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym grubości 10 cm.   

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż zawiera się w  § 3 ust.1 pkt 60 ( drogi o 

nawierzchni twardej o całkowitej długości  przedsięwzięcia powyżej 1 km. inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 

twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych , służących do obsługi 

stacji  elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody , o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 , 8 i 9  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody) Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 

późn. zm) . 

 

Organ przeprowadził analizę  wniosku. Wniosek zawierał załączoną kartę informacyjną  

o planowanym przedsięwzięciu,  kopię  mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,  

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie , a także wykaz właścicieli i władających .   

 

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zamieszczono na 

tablicach ogłoszeń we wsi Cisek, w Urzędzie Gminy Cisek - w dniach  od  25.11.2013r. do dnia 

09.12.2013r. , oraz w BIP Urzędu Gminy Cisek  w dniu 25.11.2013r. 

Powiadomione w ten  sposób strony nie wniosły żadnych uwag  . 

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o 

dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek. 

Pismami z dnia 25.11.2013r. Wójt Gminy Cisek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kędzierzynie-Koźlu, o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia .  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu w opinii sanitarnej  z dnia 

03.12.2013r. Nr. NZ/JPr-4325-4213 nie wniósł o nałożeniu na inwestora obowiązku 

przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko .  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu z dnia 04.12.2013r.Znak: 

WOOŚ.4241.359.2013.IM wydał opinię , że dla  przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku  ” – nie istnieje konieczność   przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko .  

 

Analizując złożony wniosek o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

stwierdzono, że : 

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia  może 

występować  lokalny, krótkotrwały  wzrost  emisji zanieczyszczeń do powietrza .  

W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie 

używany sprzęt w dobrym stanie technicznym. 

Źródłem  emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji planowanej drogi będą 

poruszające się nią pojazdy .Planowana do budowy droga jest drogą dojazdową do gruntów 

rolnych , dlatego też nie przewiduje się znaczącego wzrostu natężenia ruchu . Utwardzona 

nawierzchnia przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu , skrócenia czasu przejazdu i elimi- 

nacji zastojów wynikających z obecnie istniejących nierówności .  

W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i 

wibracjami , powodowane pracą sprzętu budowlanego   Prowadzenie prac w porze dziennej 

oraz relatywnie krótki  czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla 

otoczenia . 



Po realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu  będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów . 

Poprawa  stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę parametrów 

technicznych i zwiększenie płynności ruchu, co pozwoli na dotrzymanie standardów 

akustycznych na terenach chronionych . 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia  przewiduje się  powstanie typowych odpadów 

budowlanych  które zostaną w większości  wykorzystane do budowy drogi . Odpady, które nie 

zostaną wykorzystane na miejscu budowy zostaną zdeponowane na składowisku odpadów. 

Zrealizowanie zadania przyczyni się do podniesienia jakości jazdy i bezpieczeństwa ruchu. 

Ponadto na skutek poprawy płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia ilości spalanych paliw 

ograniczony zostanie poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań do 

otoczenia .    

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla 

pracowników budowy . 

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstawaniem wód opadowych i roztopowych, 

które odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu . 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz 

podziemnych . Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji  nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych  określonych w Planie Gospodarowania Wodami  na obszarze Dorzecza Odry  

Na podstawie  posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowa- 

nego oddziaływania na środowisko. 

Zarówno realizacja jak i użytkowanie przedsięwzięcia  nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko . 

 

Ponadto stwierdzono, że  w bezpośrednim sąsiedztwie , a zarazem w zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie występują :  

-obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  

-obszary wybrzeży,  

-obszary górskie lub leśne,  

-obszary objęte ochroną ,  w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

  śródlądowych , 

-obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

-obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

-obszary przylegające do jezior , 

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej .  

-obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną- w tym obszary Natura 

2000 . 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza innymi formami ochrony przyrody 

których mowa w art.  6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013r.  

poz. 627 z późn. zm.) a zatem  względu na swoją lokalizację i zakres nie będzie na nie 

negatywnie oddziaływać . 

 

         Zatem biorąc pod uwagę  zakres inwestycji, jego usytuowanie, charakter i skalę 

oddziaływania na środowisko zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji , po 

przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku,  po uzyskaniu opinii organów 

pomocniczych , orzeczono jak w sentencji . 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie 

Wójt 

/-/ Alojzy Parys 



 

 

      

 
                                                                                       
Otrzymują:  

1.  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo- Handlowe „PK” Patryk Kawa  

2. a/a 

 
 

 

 

 

Do wiadomości : 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  ul. Obrońców Stalingradu 66 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kędzierzynie-Koźlu ul. Anny 14 


