
Dobromierz, dnia 6 czerwca 2013 r.

RBiR. 6220.1.3.2013
POSTANOWIENIE

Na podstawie art.  59 ust.  1 pkt. 2, art.  63 ust.  2 oraz art.  64 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 
2008  r.  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.),  § 3  ust.  1  pkt.  60  i  79  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  Nr 213, poz.  1397)  w związku z art.  123 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr  98,  poz.  1071  z  późn.  zm.)  po  rozpatrzeniu  wniosku  Przedsiębiorstwa  Inżynierii 
Środowiska BSB Sp. J. ul. Jana z Kolna 4; 65-014 Zielona Góra działającego w imieniu i 
na rzecz Gminy Dobromierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia pn: 

,,Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych 
w południkowo – zachodniej części Dobromierza” zlokalizowanej na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 11/1, 12/1, 115/2, 117/2, 114/4, 121/6, 355/7, 355/9, 355/12, 355/15, 355/18, 
355/21,  355/29,  355/33,  355/34,  355/35,  355/37,  355/39,  355/43,  355/44,  355/45,  355/46, 
355/47,  355/48, 355/49,  355/50,  355/51, 355/52,  355/53,  355/54, 355/55 355/56,   355/57, 
355/58 obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz

postanawiam
odstąpić  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz 
sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE
2 kwietnia 2013 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. J. ul. Jana z Kolna 

4; 65-014 Zielona Góra działające w imieniu Gminy Dobromierz zwróciło się do tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn: ,,Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów 
jednorodzinnych w południkowo – zachodniej części Dobromierza”.

Do wniosku dołączono 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia, również w 
formie  elektronicznej  na  informatycznym nośniku  danych,  wyrys  z  mapy ewidencyjnej  z 
zaznaczeniem  nieruchomości  na  której  planowane  jest  przedsięwzięcie  oraz  mapę 
orientacyjną w skali 1 : 10000.

Pismem z dnia 8 i  13 maja 2013 r.  kartę informacyjną przedsięwzięcia uzupełniono w 
informacje w zakresie  dokładnej  lokalizacji  planowanego przedsięwzięcia,  wycinki drzew, 
pokrycia szatą roślinną, emisji hałasu oraz sposobu odwodnienia dróg.

 Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, przedmiotową inwestycję kwalifikuje 
się  do  przedsięwzięć  wymienionych  w  § 3  ust.  1  pkt.  60  i  79 Rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), tym samym planowana 
inwestycja  kwalifikowana  jest  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco 
oddziaływać na środowisko dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagane.

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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla 



przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

19 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy Dobromierz na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071  z  późn  zm.)  w  związku  z  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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z  późn.  zm.)  wszczął  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Na  podstawie  art.  63  i  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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) tut. Urząd 
wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o przedstawienie opinii co 
do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko i 
ewentualnego jego zakresu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 15 maja 
2013 r. znak: ZNS.620.21.2013.US wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 24 
maja 2013 r. znak: WOOŚ.4240.307.2013.ŁCK.3 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia, 
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przy  klasyfikacji  przedsięwzięcia  uwzględniono  szczegółowe  uwarunkowania 
znajdujące się 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Wśród  rozpatrywanych  uwarunkowań,  o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

Przedmiotowa  inwestycja  polegać  będzie  na  budowie  infrastruktury  technicznej  dla 
planowanego  osiedla  domów  jednorodzinnych  w  południowo  –  zachodniej  części 
Dobromierza. Teren na którym planowana jest inwestycja to głównie nieużytki, pokryte szatą 
roślinną tj: drzewa i krzewy owocowe, trawy oraz zioła. W ramach inwestycji planowane jest 
wykonanie następujących elementów infrastruktury terenu:
- drogi osiedlowe z chodnikami i pasem zieleni o długości ok. 1150 m.,
- ciągu pieszo – rowerowego o długości ok. 150 m,
- kanalizację sanitarną o długości ok. 2500 m.,
- wodociąg o długości ok. 2000 m.,
- linie kablowe energetyczne nn o długości ok. 3000 m.,
- linie kablowe energetyczne sn jako zastępujące fragmenty linii napowietrznych o długości 
ok. 1000 m.,
- stację transformatorową.

Zaprojektowane ulice i ścieżki rowerowe wykonane zostaną z asfaltu, chodniki i zjazdy 
przez  chodnik  z  betonowej  kostki  brukowej.  Większość  chodników posiada  1,5  m i  jest 
oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości 0,75 m. Jedynie nieliczne odcinki posiadają 
chodnik o szerokości 3,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0 m.

Przy  budowie  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  wybudowane  zostaną  kanały 
podziemne z rur z tworzywa sztucznego z systemem połączeń zgrzewnych lub na uszczelkę 
gumową. Na kanałach grawitacyjnych zostaną zabudowane studnie rewizyjne żelbetowe lub z 
tworzyw sztucznych. Materiały zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
mają stanowić zabezpieczenie przed przedostawaniem się ścieków do środowiska gruntowo – 



wodnego. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej i deszczowej: średnica: 0,15 – 0,60 m 
(dla kanalizacji sanitarnej 0,15 – 0,20), materiał – PCV lub inny dopuszczony do stosowania 
w budownictwie.  Inwestor  przewiduje,  że  wykonanie  wykopów pod kanały odbywać  się 
będzie  metodą  mechaniczną.  Przy budowie  sieci  wodociągowej  wbudowana zostanie  sieć 
rozdzielcza z rur z tworzywa sztucznego. Wykonanie wykopów pod rurociąg przewiduje się 
metodą mechaniczną. Parametry sieci wodociągowej: Dn80 – Dn200,0  mm., materiał: PCV, 
PE  lub  inny  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie.  Urobek  powstały  w  trakcie 
wykopów składowany ma być na odkład. 

W ramach inwestycji  w ciągu chodników i pasów zieleni zostanie zabudowana sieć 
podziemnych  linii  kablowych  nn.  W  celu  usunięcia  napowietrznej  linii  sn  zachodzi 
konieczność jej  zastąpienia linią kablową podziemną. Kable zostaną ułożone w wykopach 
wąsko przestrzennych na średniej głębokości 0,80 m p.p.t.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zużyciem surowców tj: piasek ok. 1500 m3, 
tłuczeń  ok.  1100  m3,  olej  napędowy ok.  1000  dm3 w  trakcie  budowy,  smar  ok.  2  kg., 
szacunkowe  zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną  ok.  150  kWh/dobę,  paliwa  – 
szacunkowe zapotrzebowanie nie jest możliwe do określenia z powodu zużycia paliwa przez 
agregat prądotwórczy. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. 

Na etapie realizacji inwestycji woda niezbędna będzie do celów sanitarno – bytowych, a 
jej  ilości  uzależnione  będą  od  stanu  zatrudnienia  pracowników  firmy  budowlanej.  Woda 
dostarczana ma być pracownikom w butelkach. Nieczystości sanitarne gromadzone mają być 
w  szczelnych  zbiornikach  bezodpływowych  (toaletach  przenośnych)  i  wywożone  na 
oczyszczalnię ścieków.

Na  etapie  budowy  powstawać  będą  odpady,  których  źródłem  powstawania  będą 
głównie: prace ziemne, konserwacja i  naprawa sprzętu budowlanego oraz funkcjonowanie 
zaplecza  socjalnego  pracowników.  Inwestor  według  informacji  zawartych  w  karcie 
informacyjnej  przedsięwzięcia  zobowiązuje  się  do  segregowania,  magazynowania  oraz 
późniejszego ich przekazywania odpowiednim podmiotom zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 

Uciążliwości  dla  środowiska  związane  z  emisja  gazów,  pyłów  oraz  hałasu  do 
środowiska  związane głównie z pracą maszyn używanych do realizacji inwestycji będą maiły 
charakter lokalny, krótkotrwały, okresowy (trwać będą tylko podczas budowy w porze dnia – 
od godziny 600 – 2200). Generowane na etapie realizacji inwestycji emisje będą miały charakter 
przemijający,  ustąpią z chwilą zakończenia  inwestycji,  z zatem nie powinny spowodować 
trwałych negatywnych zmian w środowisku.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno– 
błotne, obszary górskie i leśne oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na 
występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody. Planowana inwestycja 
zlokalizowana jest w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego, oraz w odległości ok. 50 
m od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dobromierz PLH 
020034  oraz  ok.  150  m.  od  zbiornika  wodnego  Dobromierz.  Biorąc  pod  uwagę  rodzaj 
planowanej inwestycji oraz proponowane przez Inwestora zabezpieczenia przed negatywnym 
oddziaływaniem  na  środowisko  inwestycja  nie  powinna  mieć  negatywnego  wpływu  na 
środowisko.

Z  danych  będących  w  posiadaniu  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska 
(Inwentaryzacji  siedlisk  i  gatunków  wykonanej  w  ramach  prac  Wojewódzkiego  Zespołu 
Specjalistycznego  oraz  inwentaryzacji  przyrodniczej  gm.  Dobromierz)  wynika,  że 
przedmiotowe  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  poza  siedliskami  przyrodniczymi  oraz 
stanowiskami  roślin  i  zwierząt  wymienionych  w  załącznikach  I  i  II  Dyrektywy  Rady 



92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny  i  flory  (  Dz.  U  UE  L.92.206.7,  Dz.  U.  UE-sp.15-2-102  z  późn.zm.)  będącymi 
przedmiotami ochrony ww . Obszaru Natura 2000. W odległości ok. 50 m od przedmiotowej 
inwestycji stwierdzono stanowisko gatunku objętego ochroną gatunkową, wymienionego w 
Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  października  2011 r.  w  sprawie  ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237 poz. 1419) tj: gniewosz plamisty. Biorąc po uwagę skalę, 
charakter oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie 
będzie ono negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym obszary natura 2000.

Ponieważ planowana inwestycja związana będzie z wycinką niewielkich ilości drzew i 
krzewów,  biorąc  pod  uwagę  konieczność  minimalizacji  negatywnego  oddziaływania 
przedsięwzięcia  na  gatunki  zwierząt,  w  szczególności  ptaki  i  nietoperze  w  okresie 
rozrodczym wycinka drzew i krzewów przeprowadzona będzie w okresie od 15 sierpnia do 
31 marca. 

W  granicach  Książańskiego  Parku  Krajobrazowego,  na  mocy  § 3  ust.  1  pkt.  1 
Rozporządzenia  Wojewody  Dolnośląskiego   Nr  5  z  dnia   27  lutego  2008  r.  w  sprawie 
Książańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 63, poz. 808) zakazana jest 
realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Biorąc pod uwagę 
zapisy art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody powyższy zakaz 
nie  dotyczy realizacji  przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na  środowisko,  dla 
których  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  nie  jest  obowiązkowe  i 
przeprowadzona  procedura  oceny  oddziaływania  na  środowisko  wykaże  brak  znaczącego 
negatywnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.

Inwestycja  nie  jest  sprzeczna  z  zapisami  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Dobromierz  Uchwałą Nr VIII/44/03 z dnia 
28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 86, poz. 1780 z dnia 24 czerwca 2003 r. 
Zlokalizowana  ma  być  na  obszarze  oznaczonym  w   jako:  MN1  –  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej-istniejacej , tereny komunikacji kołowej  w klasie dróg ,,D” - 
dojazdowych, ,,L” lokalnych, ,,G” - głównych, ,,GP” głównych ruchu przyspieszonego, MN2 
–  tereny  zabudowy   mieszkaniowej  i  zagrodowej  –  projektowanej,  Up  –  tereny  usług 
publicznych.

Planowana inwestycja ze względu na swój charakter oraz znaczną odległość od granic 
państwa nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko. 

Przedłożone materiały, dotyczące planowanej inwestycji oraz dane na temat elementów 
przyrodniczych  środowiska,  objętych  zakresem  przewidywanego  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły na ocenę jego oddziaływania na środowisko oraz 
formy ochrony przyrody. Przeprowadzona analiza uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o 
których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), pozwala na 
zajęcie stanowiska, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Rodzaj,  skala  oraz lokalizacja  inwestycji,  nie  wskazują  na możliwość przekroczenia 
obowiązujących  norm  w  zakresie  ochrony  środowiska  pod  warunkiem  zastosowania 
rozwiązań opisanych w przedłożonej dokumentacji. Planowane przedsięwzięcie nie zalicza 
się w myśl przepisów art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.  U.  z  2008 r.  Nr 25,  poz.  150 z  późn.  zm.).  do przedsięwzięć o ryzyku wystąpienia 
poważnej  awarii.  Zastosowanie  wszystkich  rozwiązań  opisanych  w  karcie  informacyjnej 



przedsięwzięcia powinno zamknąć oddziaływanie planowanej inwestycji w granicach działek, 
na której będzie ona realizowana.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE
Na  niniejsze  postanowienie  nie  przysługuje  zażalenie.  Zgodnie  z  art.  142  Kodeksu 
postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie, strona 
może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław                                                              
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Wałbrzyska 15, 58-105 Świdnica         
3.  Pan Marek Babicz 
     Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. J.                                                 
     ul. Jana z Kolna 4; 64-014 Zielona Góra
4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
5. a/a Wydziału.


