
Dobromierz, dnia 23 sierpnia 2016 r.
RBiR.6220.6.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz.  23 z późn.  zm.) w związku z rozporządzeniem 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 złożonego przez  Pana Mariusza 
Szyrnera  prowadzącego  działalność  gospodarczą  Biuro  Projektów  i  Realizacji  Inwestycji 
"PROGRESS" mgr inż.  Mariusz Szyrner ul.  Lipowa 23,  58-173 Roztoka działającego jako 
pełnomocnik inwestora - Gminy Dobromierz

orzekam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. 

"Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 26.07.2016 r.) Pan Mariusz 
Szyrner reprezentujący Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS", mgr inż Mariusz 
Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działający jako pełnomocnik Gminy Dobromierz zwrócił 
się  do  Wójta  Gminy  Dobromierz  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia  pn.  "Jugowa  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych".  Do  wniosku  dołączono 
wymagane przepisami art.  74 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dokumenty.

Po  przeanalizowaniu  złożonych  dokumentów,  przedmiotową  inwestycję  zgodnie
z wnioskiem i §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) wstępnie 
zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. 
"drogi  o  nawierzchni  twardej  o  całkowitej  długości  przedsięwzięcia  powyżej  1  km  inne  niż 
wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej,
z  wyłączeniem  przebudowy  dróg  oraz  obiektów  mostowych,  służących  do  obsługi  stacji  
elektroenergetycznych  i  zlokalizowanych  poza  obszarami  objętymi  formami  ochrony  przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".  

Zgodnie  z  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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest  wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Pismem z  dnia  28  lipca  2016 r.  znak  RBiR.6220.6.1.2016 Wójt  Gminy Dobromierz  na 
podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadomił  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  "Jugowa  droga 
dojazdowa  do  gruntów  rolnych".  Zgodnie  z  art.  49  Kpa  w  związku  z  art.  74  ust.  3  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 2016 
r.  poz.  353  z  późn.  zm.)  strony  postępowania  zostały  zawiadomione  poprzez  obwieszczenie 
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umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Dobromierz,  tablicach  ogłoszeń
w miejscowościach Jugowa oraz na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl. 

Dnia  28  lipca  2016  r.  na  podstawie  art.  64  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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
Wójt  Gminy  Dobromierz  zwrócił  się  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we 
Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wyrażenie opinii 
co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  a  w  przypadku 
stwierdzenia  takiej  potrzeby  -  co  do  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 
środowisko. 

Pismem z  dnia  10  sierpnia  2016  r.  (data  wpływu  do  tut.  Urzędu:  12.08.2016  r.)  znak 
WOOŚ.4240.671.2016.MP.1  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  odesłał 
wniosek  Wójta  Gminy  Dobromierz  celem  przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego 
kwalifikację inwestycji do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  71). 
Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  zwrócił  uwagę,  na  to,  że  decyzja
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  wymagana  stosownie  do  dyspozycji  ustawowej 
określonej  w  art.  71  ust.  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  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  353  z  późn.  zm.)  dla  planowanych 
przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  przedsięwzięć 
mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  wymienionych  w  §2  i  §3 
rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W myśl §3 ust. 1 pkt 60 ww. 
rozporządzenia  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko 
kwalifikują się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km 
inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych  i  zlokalizowanych  poza  obszarami  objętymi  formami  ochrony  przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Postanowieniem  nr  151/16  z  dnia  17  sierpnia  2016  r.  (data  wpływu  do  tut.  Urzędu: 
18.08.2016 r.) znak ZNS.620.47.2016.EK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 
mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
a w szczególności charakter, lokalizację i małą skalę przedsięwzięcia stwierdził, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  p.n.  "Jugowa  droga 
dojazdowa do gruntów rolnych". 

Z  przedłożonej  dokumentacji  wynika,  że  przedsięwzięcie  będzie  polegało  na  wykonaniu 
jezdni  o  nawierzchni  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie oraz  poboczy 
ulepszonych  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Łączna  długość  drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych wynosić będzie 1211,30 m. Całość zadania przebiegać będzie po 
istniejącej trasie i mieścić się będzie w granicach pasa drogowego. Inwestycja ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz dostępu do terenów rolnych. Adres obiektu: dz. nr 444 obręb Jugowa.

Oddziaływanie  na  środowisko,  które  wystąpi  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  można 
scharakteryzować jako chwilowe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. 
W związku z prowadzonymi robotami podczas  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  okres wzrostu 
poziomu  hałasu,  którego  źródłem  będą  pracujące  maszyny.  Wystąpią  również  emisje  wibracji 
pochodzących z maszyn i  urządzeń.  Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu poza granicami działek, na których będą one prowadzone. Emitowany hałas i wibracje będą 
miały  zasięg  lokalny.  Roboty będą  prowadzone  tylko  w porze  dziennej  i  zostaną  zastosowane 
wszelkie dostępne środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego.
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Analizę  planowanego  przedsięwzięcia  przeprowadzono  uwzględniając  zapisy  w  karcie 
informacyjnej  przedsięwzięcia  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).  Planowane  przedsięwzięcie   będzie  polegało  na  wykonaniu  jezdni
o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie natomiast zgodnie z §3 ust. 
1  pkt  60  ww.  rozporządzenia  przedsięwzięcia  kwalifikujące  się  do  uzyskania  decyzji
o  środowiskowych uwarunkowaniach  to   drogi  o  nawierzchni  twardej  o  całkowitej  długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km(...). Po przeprowadzonej analizie stwierdzono zatem, że planowane 
przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
byłaby wymagana.  Decyzja  o  środowiskowych uwarunkowaniach  jest  wymagana  stosownie  do 
dyspozycji  ustawowej   określonej  w  art.  71  ust.  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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
dla  planowanych  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §2
i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Biorąc pod uwagę powyższe planowane przedsięwzięcie p.n. "Jugowa droga dojazdowa do 
gruntów rolnych" nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko  oraz  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko, 
wymienionych w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zatem 
nie  ma  obowiązku  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  czyli 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej 
inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.  zm.), 
wymaga umorzenia w całości. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.  zm.),  jeżeli  postępowanie
z  jakiejkolwiek  przyczyny  stało  się  bezprzedmiotowe,  organ  administracji  publicznej  wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania. 

W trakcie prowadzonego postępowania do tut. Urzędu nie wpłynęły uwagi i wnioski.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem Wójta 
Gminy Dobromierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Mariusz Szyrner
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS" 
mgr inż. Mariusz Szyrner 
ul. Lipowa 23
58-173 Roztoka
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a
Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
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