
WÓJT GMINY          Kawęczyn, dnia 2 kwietnia 2008r.
 KAWĘCZYN
RGŚ-7624-1/08

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art.46 a ust. 7 pkt 4, art.48 ust. 1 i 2 i art.56  ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami)  oraz  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po 
rozpatrzeniu  wniosku  Wójta  Gminy  Kawęczyn  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 
w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.

Określam

następujące uwarunkowania środowiskowe zgody na realizację przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
1. Nazwa przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Gmina  Kawęczyn,  Powiat  Turek,  woj.  wielkopolskie,  działki  geodezyjne,  obszar Głuchów o nr 
ewidencyjnych 731, 246, 245, 275

II. Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym  
uwzględnieniem konieczności ochrony  cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i  
zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Na terenie,  przez który przebiega planowane przedsięwzięcie nie występują zabytki,  wartości 
przyrodnicze ani zasoby naturalne podlegające ochronie

2. Planowane przedsięwzięcie nie narusza istniejących stosunków wodnych.

3. Podczas realizacji inwestycji należy usunąć drzewa wskazane w projekcie, zgodnie z wcześniej 
uzyskanym zezwoleniem organu właściwego do jego wydania.

4. Inwestycja  nie powinna w znaczący sposób wpłynąć na warunki użytkowania nieruchomości 
sąsiednich.

III.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie  
budowlanym:
1. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego wykorzystania terenu.

2.  Drzewa, rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji  i  nie przewidziane do 
usunięcia powinny zostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.
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3.  Postępowanie  z  wytworzonymi  podczas  prac  odpadami  powinno  być  zgodne  z  zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj.: Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 
628).

4.  Konieczne  jest  spełnienie  przez  inwestora  wymagań  ochrony  środowiska  określonych  dla 
zmodernizowanego obiektu budowlanego w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - 
Prawo ochrony środowiska. 

IV.  Wymogi  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych  w  odniesieniu  do  
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:  
-  planowane  przedsięwzięcie  nie  należy  do  inwestycji   stwarzających  zagrożenie  wystąpienia 
poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 kwietnia 2002 
roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje  o  zaliczeniu  go  do  zakładu  o  zwiększonym  ryzyku  albo  zakładu  o  dużym  ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zmianami).

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko:
-  z  uwagi  na  położenie  planowanego przedsięwzięcia  i  strefę  jego  oddziaływania  nie  zachodzi 
obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Stwierdzenie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania:
- planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których tworzy się obszar ograniczonego 
oddziaływania.  Przyjęte  rozwiązania  techniczne,  technologiczne  i  organizacyjne  zapewniają 
wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko poza teren przedmiotowych działek.

VII.  Nałożenie  dodatkowych  obowiązków  dotyczących  zapobiegania,  ograniczania  oraz 
monitorowania  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  wykonania  kompensacji  
przyrodniczej:
Wnioskodawca jest zobowiązany do:

zabezpieczenia  celem  późniejszego  wykorzystania  do  prac  rekultywacyjnych,  po  zakończeniu 
robót, mas ziemnych powstałych w trakcie budowy.

VIII. Zobowiązanie do przedstawienia w terminie analizy porealizacyjnej:
nie dotyczy.

Charakterystykę  przedsięwzięcia  stanowi  załącznik  nr  1  będący  integralną  częścią  niniejszej 
decyzji.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 11.02.2008r. Wójt Gminy Kawęczyn zwrócił się z wnioskiem o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.
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W trakcie  wszczętego postępowania  na podstawie art.  51 ust.  3 pkt 1 wystąpiono do Starosty 
Tureckiego  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  wydanie  opinii  co  do 
konieczności  sporządzenia  raportu  i  jego  ewentualnego  zakresu  dla  w)w  inwestycji.  Starosta 
Turecki  Postanowieniem nr  RLŚ 7633-14/08  z  dnia  03  marca  2008r.  i  Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-9/08 z dnia 28 lutego 2008r. stwierdzili, 
że sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. 

Wójt Gminy Kawęczyn Postanowieniem nr RGŚ 7624/1/08 z dnia 11 marca 2008r. również nie 
stwierdził obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Tutejszy organ w myśl art.48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
wystąpił  w  dniu  11  marca  2008r.  do  Starosty  Tureckiego  oraz  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Turku o uzgodnienie  środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w 
przedsięwzięcia.

Starosta Turecki Postanowieniem nr RLŚ 7633-20/08 z dnia 18 marca 2008r. uzgodnił pozytywnie 
środowiskowe uwarunkowania dla realizacji w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Turku również  pozytywnie  uzgodnił  warunki  do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym dla w/w 
inwestycji postanowienie nr ON-NS-772/1/1-11/07 z dnia 20 marca 2008r.

Warunki przedstawione w w/w postanowieniach zostały uwzględnione w treści decyzji.

Mając powyższe  na uwadze stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego 
zagrożenia dla środowiska i dlatego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WÓJT

           GMINY KAWĘCZYN

      /-/ Jan Nowak

Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. 
o opłacie skarbowej
(t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532 ze zmianami)
zwolnione od opłaty skarbowej

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Kawęczynie, 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

2. a/a


