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Postanowienie 

 
 Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.  
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)1 w związku z art. 63 ust. 2, 64, 78 ust.2, 156 i 173 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po rozpatrzeniu 
wniosku Gminy Krośniewice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5,  
99-340 Krośniewice,  
 

postanawiam 

 
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegające na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice” na działkach o nr: 
obręb Krośniewice – dz. 875, obręb Morawce – Krzewie – dz. 152/1, obręb Pawlikowice – dz. 75/1, 
obręb Nowe – dz. 47 

 

Uzasadnienie 
 

 Gmina Krośniewice wystąpiła w dniu 11 stycznia 2009 roku do Burmistrza Krośniewic  
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice” 

W dniu 16 stycznia 2009r. wystąpiłam do Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii czy planowane przedsięwzięcie 
wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Z załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, iż planowane 
przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej Nowe – Pawlikowice, która w chwili obecnej 
posiada zły stan nawierzchni bitumicznej a szerokość drogi wynosi od 7 do 9 m (szerokość jezdni 
od 3,5 do 4 m). Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni do 5 m szerokości, wykonanie nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego, ew. betonowej na podbudowie z istniejącej nawierzchni oraz 
podbudowy. Całość przebudowy prowadzona będzie w istniejącym pasie drogowym. Przebudowa 
drogi pozwoli na spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania 
kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Całkowita 
powierzchnia terenu objętego przebudową zawarta jest a liniach rozgraniczających pas drogowy 
istniejącej drogi. Nie zmienia się funkcja i sposób zagospodarowania terenu. Z przedłożonej 
informacji wynika, iż planowana przebudowa drogi prowadzona zgodnie z wymogami branżowymi 
i ochrony środowiska nie spowoduje zmian w środowisku, natomiast zmieni standard drogi oraz 
poprawi warunki komunikacyjne i jednocześnie warunki higieniczno – sanitarne w jej obrębie. 
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
Uciążliwości związane będą głównie z fazą realizacji. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49,poz. 509; z 2002r.  

Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Z2005 r. 
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. 
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W miejscu lokalizacji nie występują obszary objęte prawną ochroną ani obszary leśne bądź 
wodno – błotne, jak również nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Teren 
pozbawiony jest jezior. Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarem Natura 2000.  

Wobec powyższego oraz opinii  Starosty Powiatowego w Kutnie wydanej Postanowieniem  
z dnia 30 stycznia 2009r. znak RŚ.7633-7/09 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kutnie z dnia 23 stycznia 2009r. znak PSSE/ZNS/481/19/09, że planowane 
przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko orzeczono jak 
w sentencji. 
 

pouczenie 

 

 Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Skierniewicach za moim pośrednictwem złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Gmina Krośniewice 

z siedzibą  w UM 

ul. Poznańska 5 

99-340 Krośniewice  

2. zamieszczenie na stronie 

 Biuletynu Informacji Publicznej 

 Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: 

 http://bip.krosniewice.pl  

3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń: 

- Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 

- Sołectw: Pawlikowice, Nowe 

4. a/a. 

 

Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Kutnie 

ul. Kościuszki 16 

99-300 Kutno. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kutnie 

ul. Kościuszki 14 

99-300 Kutno. 

Burmistrz Krośniewic 

 

/-/ Julianna Barbara Herman 

 


