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WÓJY GMINY NIE80ROW 
Al. Legionów Polskich 26 

99-416 Nieborów, woj. łódzkie 

tel. 0-46/ 838-56-13, fax 838-56-58 

ROS.6220.2.2016.JS 

Nieborów, 06.04.2016 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, 
· art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 86 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.) zwaną dalej ustawą ooś oraz § 3 
ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku 
Gminy Nieborów z dnia 22.02.2016 r. oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 105351E Kompina - Patoki, realizowanej 
na działkach nr 552 i 139, obręb Kompina i działce nr 106, obręb Patoki, gm. Nieborów. 

Charakterystyka przedsięwzięcia określająca uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 

stanowi integralną część decyzji. 

Uzasadnienie 

W dniu 22.02.2016 r. Gmina Nieborów wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Nieborów 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 105351E Kompina - Patoki, realizowanej na działkach 
nr 552 i 139, obręb Kompina i działce nr 106, obręb Patoki, gm. Nieborów. Do wniosku zgodnie 
z art. 74 ust. 1 ustawy ooś dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis i wyrys z planu 
miejscowego dla działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wycinek mapy ewidencyjnej 
dla obrębu Kompina, wycinek mapy ewidencyjnej dla obrębu Patoki oraz plan orientacyjny 
przedsięwzięcia . 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 
planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane. 
W oparciu o zebraną dokumentację Wójt Gminy Nieborów wszczął postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamiając 
o wszczęciu postępowania poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Nieborów, na tablicy ogłoszeń sołectwa Kompina i sołectwa Patoki, a także na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów www.bip.nieborow.pl, zgodnie z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

W oparciu o art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Nieborów wystąpił do organów 
uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku 
sporządzenia raportu i określenia jego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 08.03.2016 r. (data wpływu: 
10.03.2015 r.) nr WOOŚ-l.4240.176.2016.JKu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia 
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nie zajął stanowiska, co traktuje się zgodnie 

z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, jako brak zastrzeżeń. 
Strony biorące udział w postępowaniu nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków do planowanej 

inwestycji. 
Wójt Gminy Nieborów przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 63 ust. 1 
ustawy ooś uwzględnił wszystkie uwarunkowania: dokonał analizy wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących oraz brak zastrzeżeń 

i wniosków dot. planowanej inwestycji. 

Po przeprowadzonej analizie uwarunkowań przedsięwzięcia Wójt Gminy Nieborów stwierdził, 

że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej Nr 105351E Kompina
Patoki, realizowanej na działkach nr 552 i 139 obręb Kompina i działce nr 106 obręb Patoki, 

gm. Nieborów. 
Przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny i zrealizowane zostanie w obrębie 

istniejącego pasa drogowego drogi gminnej, po śladzie istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej. 
Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w obrębie terenów rolnych stanowiących własność 
prywatną, w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz pól uprawnych. 
Analizowany teren wykorzystywany jest obecnie jako droga lokalna o nawierzchni bitumicznej o 
szerokości od 3,50 do 3,80 m. Droga ma pobocza jezdni obustronne gruntowe, częściowo porośnięte 

trawą i obsługuje ruch lokalny w w/w miejscowościach. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia ulegną poprawie parametry techniczne i użytkowe istniejącej 
drogi, nastąpi poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy, poprawa odwodnienia oraz bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i pieszego. 
Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i zostanie 

zastosowana powszechnie stosowana na terenie naszego kraju technologia budowy, spełniająca 
wszelkie normy budowlane oraz normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie użyte 

do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie 

gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. 
Biorąc pod uwagę klasę przebudowywanej drogi, jej lokalny charakter oraz projektowaną 

przepustowość w przypadku analizowanej drogi nie przewidziano stosowania urządzeń ochrony 

środowiska, takich jak ekrany akustyczne, separatory substancji ropopochodnych, itp. 
Projektowany wariant lokalizacji przedsięwzięcia uznano za najkorzystniejszy z uwagi na niewielką 
ingerencję w istniejący teren oraz nie powodujący konieczności przebudowy istniejącego układu 
odwodnienia. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu 

do środowiska związanych z komunikacją, dzięki zwiększeniu płynności ruchu. 
W celu zminimalizowania potencjalnego, negatywnego wpływu analizowanej inwestycji 

należy: 

• do minimum ograniczyć czas budowy i szerokość pasa objętego pracami - tak, by w efekcie 

niezorganizowanego prowadzenia prac nie zniszczono terenu, w szczególności gleby 
roślinności, poza obszarem przewidzianym pod inwestycję, 

• prowadzić bieżący nadzór w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji 
ropopochodnych - w przypadku ich pojawienia podjęcie działań do natychmiastowego 

usunięcia zagrożenia, 

• organizację zaplecza budowy przeprowadzić z poszanowaniem środowiska, tak by na skutek 
braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń przed 

awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku, 

• ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

• zapewnić odbiór i utylizację powstałych ścieków socjalno - bytowych z zaplecza 
przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, 



• prowadzić roboty w porze dziennej (między godz. 6 a 22) 
Na etapie całego postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski 

w przedmiotowej sprawie. 
Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwarunkowań przedsięwzięcia Wójt 

Gminy Nieborów wydał postanowienie nr ROS.6220.2 .2016.JS z dnia 18.03 .2016 r., w którym odstąpił 

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 105351E Kompina - Patoki, realizowanej na działkach 
nr 552 i 139 obręb Kompina i działce nr 106 obręb Patoki, gm. Nieborów. 

W związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki przedmiotowego 

przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, w oparciu o cytowane na wstępie 

przepisy orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw 

własności i uprawnień osób trzecich . 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się 

do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 tej ustawy. 

Wniosek o wydanie powyższej decyzji, zgodnie z art. 72 ust 3 powinien być złożony 

nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może być przedłużony o cztery lata jeżeli 

realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega 
etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. 

Do zmiany niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji 
środowiskowych, stosownie do art. 87. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 ustawy ooś . 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nieborów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

przedmiotowej decyzji na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia na stronie internetowej tutejszego urzędu. 

Opłata skarbowa: 
Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej 
(Dz .. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm .) 

Załączniki: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Otrzymuje : 
1. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu 

ul. Jana Pawła 11173/175 
99-400 Łowicz 

2. Gmina Nieborów 
Al. Legionów Polskich 26 
99-416 Nieborów 

3. Sołtys wsi Kompina - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
4. Sołtys wsi Patoki - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
5. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń 
6. Strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz . U. z 2016 r. poz.23) 
7. www.bip.nieborow.pl 

Do wiadomości: 
1. A/a 


