
O B W I E S Z C Z E N I E  
WÓJTA GMINY OPATÓWEK 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 74 ust 3 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 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze 
zm.) Wójt Gminy Opatówek 
 

zawiadamia strony postępowania 
o wydanym w dniu 26 maja 2014 r. postanowieniu znak PPK.6220.2.7.2014 

którego treść podaję poniżej: 
 

W Ó J T  G M I N Y  O P A T Ó W E K  
 

62 - 860 Opatówek Plac Wolności 14 
 

PPK.6220.2.7.2014                                                                                      Opatówek, dn. 26.05.2014 r. 
 

P O S T A N O W I E N I E  
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 ze zm. ), oraz § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. 
Nr 213 poz. 1397 ), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Opatówek z/s  Plac Wolności 14, 62 - 860 
Opatówek oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  

 
p o s t a n a w i a m  

 
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na " przebudowie drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów na działkach o 
nr ewid. 182, 170, 383 w m. Rajsko, Sierzchów, Borów  
( gmina Opatówek ). 
 

UZASADNIENIE 
 

Dnia 02.04.2014 r. na wniosek Wójta Gminy Opatówek z/s. Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " przebudowie drogi gminnej 675810P Rajsko 
- Sierzchów - Borów na działkach o nr ewid. 182,170, 383 w m. Rajsko, Sierzchów, Borów ( gmina 
Opatówek ). 
Dla omawianego terenu Gmina Opatówek nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. 
U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ), zaliczona została jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko może być stwierdzony. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 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 2013 r. poz. 1235 ze zm. 
) pismami PPK.6220.2.1.2014 oraz PPK.6220.2.2.2014 z dnia 02.04.2014 r. zwrócono się do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora 



Sanitarnego w Kaliszu o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej nr ON.NS-72.3.18.2014 z 
dnia 22.04.2014 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  w postanowieniu znak : WOO-
II.4240.198.2014.MB z dnia 17.04.2014 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów. 
Inwestycja składa się z dwóch odcinków dróg gminnych. Pierwszy odcinek ma długość ok. 2030 m od 
miejscowości Rajsko do pasa drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Sierzchów. Drugi odcinek zaczyna się
od pasa drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Sierzchów do m. Borów i ma długość ok. 3050 m. 
Rozbudowa polegać będzie na zwiększeniu parametrów technicznych, bez wytyczania nowego 
przebiegu drogi. Osie dróg po przebudowie pokrywać się będą z osiami istniejącymi. Roboty drogowe 
prowadzone będą tylko i wyłącznie w granicach pasa drogowego. Powierzchnia zajmowanego terenu 
nie ulegnie zmianie podczas przebudowy i dalszej eksploatacji. Zakres prac obejmuje roboty 
pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne pod konstrukcją nawierzchni drogi, regulację
wysokościową studzienek urządzeń podziemnych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie 
odcinkami poszerzenia jezdni i nowej nawierzchni jezdni z MMA, ułożenie chodników, zjazdów i 
parkingów z kostki betonowej, ustawienie barier i poręczy, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 
wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Odwodnienie drogi 
realizowane będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocza gruntowe i do 
istniejących rowów przydrożnych. Podczas przebudowy nie przewiduje się kolizji z istniejącymi 
sieciami infrastruktury. 
 Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś należy uznać, iż na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji hałasu do środowiska. Biorąc pod uwagę klasę
drogi L oraz kategorię ruchu KR-1, stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie powodować
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U.  z 2014 r., 
poz. 112 ), na terenach objętych ochroną akustyczną. Ponadto, poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni, poprawiona zostanie płynność ruchu, zmniejszy się emisja hałasu do środowiska, a tym 
samym warunki akustyczne na terenach graniczących z inwestycją ulegną polepszeniu. Na etapie 
prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu, która będzie związana z prowadzonymi 
pracami budowlanymi. 
 W związku z  prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie wiązał się z
powstawaniem pyłów. Źródłem emisji substancji do   powietrza będą także procesy spalania paliw w 
silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Emisje te będą miały charakter miejscowy oraz 
okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji planowane 
przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. 
 Odpady powstające podczas przebudowy drogi będą magazynowane w sposób selektywny. 
Będą one następnie przekazywane podmiotom mającym odpowiednie uprawnienia na ich zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie. Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą
w przenośnych sanitariatach. 
 Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji 
nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. 
 Odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, należy stwierdzić, iż w
przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie występowało zjawisko kumulowania się
oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. 
 Biorąc pod uwagę przepisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ustawy ooś, ze względu na skalę i rodzaj 
planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać
na obszary wodno - błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary objęte 
ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.  
 W związku z przepisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczących ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego 
przedsięwzięcia, odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, należy uznać, że
inwestycja nie będzie powodowała transgenicznego oddziaływania. 
 Odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy ooś ustalono, że teren planowanej 
inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm. ), a najbliżej położonym obszarem 



Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 
około 4 km od inwestycji.  
 Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, charakter planowanej 
inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi oraz brak konieczności wycinki drzew, nie 
przewiduje się negatywnego odziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary 
chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności 
obszaru Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami.  
 

Biorąc pod uwagę opinię organów uzgadniających, informacje przedstawione w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia jak również kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami zgodnie z 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 środowiska ( Dz. U. z 
2013 r., poz. 1235 ze zm. ) - w szczególności rodzajem i charakterem przedsięwzięcia, jego skalą,
emisją i występowaniem innych uciążliwości, jak również wielkością zajmowanego terenu, 
prawdopodobieństwem, czasem trwania, częstotliwością i odwracalnością oddziaływania należało
odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia i postanowiono jak w sentencji. 
 

P o u c z e n i e  
 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 

 

Otrzymują :
1. Wójt Gminy Opatówek 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Opatówek, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatówek  i na tablicy ogłoszeniowej 
sołectwa Borów, Sierzchów, Rajsko 

3. a/a 
 


