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Nowogród, 30.09.2008 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 51 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), w związku z § 5 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. w Dz. U. z 2005r. Nr 92, poz. 769 i z 2007r. Nr
158, poz. 1105) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii Starosty Łomżyńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Łomży
postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo Grądy - Sławiec w km 0+050 - 4+490,90": realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

Uzasadnienie
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża wystąpił z
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo - Grądy
- Sławiec w km 0+050 - 4+490,90". Do wniosku załączono wymagane dokumenty, w tym
wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie z art. 51 ust. 3
ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty
Łomżyńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie
opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.
Starosta Łomżyński po zapoznaniu się z wnioskiem, postanowieniem z dnia
29.09.2008 r. nr ROŚB.6211-67/2008 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
nie istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Stwierdził, że
wykonanie nowej nawierzchni jezdni zmniejszy emisję hałasu i zapylenia oraz poprawi
odwodnienie jezdni. Przebudowa drogi nie zmieni zasadniczo sposobu użytkowania terenów
bezpośrednio z nią sąsiadujących, a przy zachowaniu projektowanych rozwiązań
technicznych nie naruszy w sposób niekorzystny interesu osób trzecich. Planowane
przedsięwzięcie nie leży w obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości

środowiska, obszarze mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA
2000.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 30.09.2008 r. nr
NZ-4151-95/2008 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Stwierdził, iż na terenie
objętym inwestycją nie występują obszary: parków narodowych, NATURA 2000, leśnych
kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej. Przebudowa drogi nie wymaga wycinki
drzew i krzewów, zamknie się w granicach istniejącego pasa drogowego. Przedmiotowe
przedsięwzięcie zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków
naturalnych oraz wzmocni konstrukcję nawierzchni drogi. Realizowane zamierzenie wpłynie
na bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz nie spowoduje zwiększenia rodzaju i ilości
zanieczyszczeń w stosunku do stanu obecnego.
Przedsięwzięcie nie jest położone na terenach objętych ochroną prawną na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
Najbliższe obiekty chronione to:
-drzewa pomniki przyrody rosnące na terenie miasta Nowogród, ok. 5 km w kierunku
północno-wschodnim,
-obszar Natura 2000 „Przełomowa Dolina Narwi" PLC 200003 położony ok. 17km w
kierunku południowo- zachodnim,
-obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Narwi" PLB 140014 położony ok. 4,0km w kierunku
północno-zachodnim,
-projektowany (potencjalny) obszar Natura 2000 „Dolina Pisy" PLH 200009 położony ok.
6km w kierunku północnym.
Z uwagi na znaczne odległość od planowanego przedsięwzięcia (kryterium
odległości), jego charakterystykę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko,
wymienione obszary Natura 2000 nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia i nie stwierdza się żadnego zagrożenia dla ich spójności i integralności.
Kierując się kryteriami zawartymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w
szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego
oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego
rozwoju,
- brak powiązania z innymi przedsięwzięciami i kumulowania się oddziaływań,
- brak konieczności wykorzystywania zasobów naturalnych,
- zmniejszenie emisji hałasu i zapylenia,
- poprawienie odwodnienia jezdni,
- tymczasowy i przewidywalny charakter uciążliwości, który wystąpi jedynie w fazie
realizacji przedsięwzięcia,
- brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak surowców
mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody i nie jest zaliczony do obszarów
wymagających szczególnej ochrony,
- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym
bardziej znaczących oddziaływań,
- odwracalność oddziaływań, które wystąpią w fazie realizacji przedsięwzięcia,
nie stwierdzono potrzeby
sporządzenia raportu dla
rozpatrywanego
przedsięwzięcia.

Na niniejsze
postanowienie służy
zażalenie do
Samorządowego
Kolegium Odwoławczego
w Łomży, ul. Nowa 2 za
pośrednictwem
Burmistrza Nowogrodu w
terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia.
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