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OPINIA
Na podstawie mi. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. z 2011, Dz. U. Nr 212, poz. 1263) art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1235) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach,
po zapoznaniu się z kartą informacyjną, załączoną do pisma Wójta Gminy Kowiesy znak:
OŚ.6220.1.2015 z dnia 19.06.2015r. o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr J330E Nowy
Kawęczyn-Jeruzal-Kowiesy, w miejscowości Paplin o długości ok. 3,465 km w gminie Kowiesy
odstępuje

od potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania

na

środowisko

w/w przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Kowiesy prowadząc postępowanie w trybie art. 71 ust.2 pkt 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 tekst jednolity Dz. U z 2013 r.
poz. 1235), zwrócił się o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn-Jeruzal-Kowiesy, w miejscowości Paplin o
długości ok. 3,465 km w gminie Kowiesy, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Powiatu w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6,
96-100 Skierniewice.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje poprawę rozbudowę drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn
Jeruzal-Kowiesy, w miejscowości Paplin o długości ok. 3,465 km w gminie Kowiesy. Zakres
przedsięzwzięcia obejmuje usunięcie starej nawierzchni i ułożenie nowej konstrukcji.
W trakcie budowy zastosowane zostaną środki eliminujące uciążliwości dla środowiska w zakresie
ochrony przed hałasem i drganiami, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, ochrony
środowiska wodno-gruntowego, ochrony elementów przyrodniczych. Jak wykazano w karcie
informacyjnej inwestycja po oddaniu do eksploatacji nie spowoduje pogorszenia oddziaływania na
środowisko w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, fauny, flory,
środowiska gruntowo-wodnego
W przewidywanym zasięgu oddziaływania nie znajdują się obszary podlegające ochronie
stosownie do ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z póź.
zmianami)

-2Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
na środowisko (Dz.U. nr 213, poz.1397),
przedsięwzięć
wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. W aktualnym stanie prawnym za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na -środowisko może być wymagane,
uważa się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art.
59 ust. I pkt 2, art. 7I ust. 2 pkt 2 i art. I 73 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. . o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.1235).
Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie w niewielkim stopniu oddziaływać będzie na
środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał za zasadne nie
nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego
Zgodnie z§ 3 ust.I pkt 60
mogących

rozporządzenia

znacząco

oddziaływać

przedsięwzięcia.

Na niniejszą opinię

Otrzymują:

I. Wójt Gminy Kowiesy
._96-111 Kowiesy

2. Aa

zażalenie

nie

przysługuje.

