Winnica, 21.09.2020 r.
IS.6220.2.2020

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65
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 2020 r., poz. 283), zwanej dalej „ustawą ooś”, oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Winnica z siedzibą ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa
drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica” po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,
postanawiam
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo,
gm. Winnica
UZASADNIENIE
W dniu 19.06.2020r. Gmina Winnica z siedzibą ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm.
Winnica” W dniu 22.06.2020r. Wójt Gminy Winnica na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4„ustawy ooś”, Wójt Gminy Winnica zwrócił
się pismami znak IS.6220.2.2020 z dnia 22.06.2020r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu
ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem OOŚI.4220.862.2020.MŚ z dnia 30.06.2020r. wezwał do uzupełnienia dokumentacji o
oświadczenie o zależności między wnioskodawcą a organem wykonawczym. W dniu
03.07.2020r. w/w oświadczenie zostało przygotowane i dostarczone.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 11.08.2020r. znak:
WOOŚ-I.4220.862.2020.MŚ.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi
nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”, nie istnieje konieczność
1

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując to w odniesieniu do
poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości
Błędostowo, o łącznej długości 1 088 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową o
zmiennej szerokości 2,0-4,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. ok. 0,75 m. Droga
ze względu na swoje usytuowanie w terenie o charakterze zagrodowym wykorzystywana jest
głównie przez mieszkańców miejscowości Błędostowo jako droga dojazdowa do pól
uprawnych oraz do posesji. Na powierzchni przeznaczonej na koronę drogi nie występuje i
nie będzie występować szata roślinna.
Przedmiotowa droga projektowana jest jako jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokości
jezdni 3 m. Projektowane są również obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa
naturalnego. Przebudowa drogi ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa
użytkowników ruchu drogowego. Projektowana przebudowa drogi nie koliduje z istniejącą
infrastrukturą.
Planowane są roboty budowlane polegające na mechanicznym profilowaniu i zagęszczenia
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza, mechaniczne wykonanie koryta
na całej szerokości drogi, podbudowę z kruszywa łamanego oraz powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Planowane jest również
wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.
Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i
lasów łęgowych. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi,
zatem nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do
zachwiania różnorodności biologicznej terenu.
Teren pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony siedlisk Świetliste
dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045 zlokalizowany w odległości około 4,05 km w
kierunku południowym od inwestycji.
W związku z powyższym, postanawia się stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów,
uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam
opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku opinią ZNS.7121-13/2020 z dnia
02.07.2020r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi nr 888065 i
888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”, nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując to w odniesieniu do
poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:
Po przeanalizowaniu rodzaju, skali i charakterystyki przedsięwzięcia, jego usytuowania
oraz charakteru, proponowanych rozwiązań projektowych i skali potencjalnego
oddziaływania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku jest zdania, ze
realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do dnia wydania postanowienia nie
zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie
Wójt Gminy Winnica po przeprowadzeniu analiz zebranych materiałów, biorąc pod
uwagę opinie organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, postanowił jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:







Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,
Powiat Pułtuski
Gmina Winnica,
Strony postępowania trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
Sołtys Sołectwa Błędostowo – celem podania do publicznej wiadomości.
a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sprawę prowadzi:
Marcin Krulak email. m.krulak@gminawinnica.pl, tel. 23 691 40 28
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