
Dobromierz, dnia 14 kwietnia 2020 r.

RBiR.6220.1.5.2020

wg rozdzielnika

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNOWANIACH

Na podstawie art. 71,  art. 73 ust. 1, oraz art. 84 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 2020 r. poz. 283 z późn. 

zm.), a także na podstawie § 3 ust.  1 pkt.  62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1839)  oraz  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku Służby 

Drogowej  Powiatu  Świdnickiego,  ul.  Powstańców  12,  58-140  Jaworzyna  Śląska 

(pełnomocnik:  Pan  Mariusz  Szyrner  działający  pod  firmą  Biuro  Projektów  i  Realizacji 

Inwestycji  „PROGRESS”,  ul.  Lipowa  23,  58-173  Roztoka)  w  sprawie  wydania  decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 

na „Przebudowie Drogi Powiatowej nr 2794D na odcinku Dobromierz-Jugowa”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 grudnia 2019 r. (data wpływu: 27.12.2019 r.) Służba Drogowa 

Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska (pełnomocnik: Pan 

Mariusz Szyrner działający pod firmą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, 

ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka) zwróciła się do Wójta Gminy Dobromierz o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na 

„Przebudowie Drogi Powiatowej nr 2794D na odcinku Dobromierz-Jugowa”.

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 2020 r. poz. 

283 z późn.zm) dokumenty. Przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust.  1  pkt.  62 Rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) dla których przeprowadzenie oceny 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane. 

Pismem  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  znak  RBiR.6220.1.1.2020  Wójt  Gminy 

Dobromierz  na  podstawie  art.  61  §1  i  §4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 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 2020 r.  poz.  283 z późn. zm.) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 

przedsięwzięcia  polegającego  na „Przebudowie Drogi Powiatowej nr 2794D na odcinku 

Dobromierz-Jugowa”.

Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  zostało  dostarczone 

wszystkim stronom postępowania oraz zamieszczone w formie obwieszczenia  na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl.

Wójt  Gminy  Dobromierz  zwrócił  się  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy 

oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej  we  Wrocławiu  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. 

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  Regionalny  Zarząd  Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu pismem WR.RZŚ.055.35.2020.NR z dnia 20 lutego 2020 r. przekazał 

ww.  wniosek  zgodnie  z  właściwością  Dyrektorowi  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich  w 

Legnicy  do  rozpatrzenia.  Następnie  pismem  z  dnia  28  lutego  2020  r.  (data  wpływu: 

03.03.2020  r.)  znak:  WR.ZZŚ.1.435.43m.2020.EG  uznał,  że  nie  ma  konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy  Powiatowy  Inspektorat  Powiatowy  w  Świdnicy  pismem  z  dnia  27 

stycznia 2020 r. znak ZNS.620.1.2020.US uznał, że nie ma konieczności przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 5 marca 

2020 r. (data wpływu: 05.03.2020 r.) znak WOOŚ.4220.117.2019.JS.1 wyraził opinię, że dla 

ww.  przedsięwzięcia  nie  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 

http://www.bip.dobromierz.pl/


środowisko  i  wskazał  na  konieczność  określenia  w  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  warunków,  o  których  mowa  w  art.82  ust.  1  pkt  1  lit.  b  ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  wszystkie  drzewa  i  krzewy 

nieprzewidziane  do  wycinki  zlokalizowane  w  obrębie  lub  w  bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru robot zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie 

ich pni do wysokości nie mniejszej niż 1,5 m od poziomu gruntu (odeskowanie należy 

przymocować do pnia         w sposób niepowodujący okaleczania drzewa).

2. Prace w obrębie brył korzeniowych należy prowadzić ręcznie.

3. Odsłonięte korzenie należy przykrywać, np. matami słomianymi lub jutowymi - 

przy  temperaturach  przekraczających  20°C  zwilżonymi  wodą,  by  zapobiec 

wysuszeniu  korzeni,  natomiast  przy  temperaturach ujemnych maty powinny być 

suche, by uniknąć przemarzania korzeni.

4. W  przypadku  uszkodzenia  korzeni  należy  zniszczone  końcówki  odciąć,  a 

korzenie zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia 

(KIP)  oraz  opinii  wydanych  przez  organy opiniujące  Wójt  Gminy Dobromierz  ustalił,  iż 

zakres  informacji  wymaganych  do  przedstawienia  w  raporcie  został  w  stopniu 

wystarczającym opisany w KIP. 

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 

rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) , kwalifikuje się 

do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla 

których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być 

wymagane.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 

2794D na odcinku Dobromierz - Jugowa o łącznej długości około 2,265 km. W ramach 

inwestycji  przewiduje  się  przebudowę:  jezdni,  skrzyżowań,  poboczy,  zjazdów 

publicznych      i indywidualnych oraz przepustów drogowych pod zjazdami oraz koroną 

jezdni. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane po śladzie istniejącej jezdni. 

Przedmiotowa droga będzie drogą jednojezdniową dwupasmową  o szerokości jezdni - 

5,5 m. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 03.2020-11.2020 r. i  ma 
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na  celu  poprawę  stanu  technicznego  oraz  zwiększenie  bezpieczeństwa  i  komfortu 

użytkowników  przedmiotowego  odcinka  drogi. Przebudowa  będzie  realizowana  bez 

możliwości czasowego wyłączenia przedmiotowej drogi z ruchu. Roboty będą realizowane 

przez częściowe zajęcie  pasa ruchu a  ruch samochodowy na odcinakach na których będą 

realizowane roboty będzie regulowany przez mobilną sygnalizację świetlną lub sterowanie 

ręczne. Działki objęte przebudową w chwili obecnej stanowią pas drogowy drogi powiatowej 

2794 i  stanowią  drogę  o nawierzchni  z  betonu asfaltowego,  poboczu gruntowym.  Całość 

zadania przebiega po istniejącej trasie i mieści się w granicach pasa drogowego.

Usytuowanie przedsięwzięcia obejmuje: obręb: 0008 Jugowa, działki nr: 423/1 AMI, 

429/1 AMI oraz obręb: 0004 Dobromierz,  działki  nr:  312/3 AM2, jednostka ewidencyjna: 

021903_2,  Dobromierz.  Przedsięwzięcie  będzie  realizowane w granicach  pasa drogowego 

drogi  gminnej  na  ogólnej  powierzchni  ok.  3,00  ha.  W związku  z  planowaną  inwestycją 

przewiduje się usunięcie 8 drzew. Prace obejmują rozbudowę oraz przebudowa nawierzchni 

jezdni oraz zjazdów. Nawierzchnia jezdni i zjazdów będzie z betonu asfaltowego. W ramach 

przebudowy planuje się przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi. 

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody wynosi ok. 10000 m3. Wpływ na środowisko ze 

względu na specyfikację inwestycji będzie zróżnicowany i będzie miał charakter okresowy 

i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie 

w porze dziennej. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów 

do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się 

pojazdów  po  terenie  inwestycji  w  związku  z  transportem  materiałów,  surowców  i 

maszyn.  Oddziaływania  te  będą  miały  charakter  krótkotrwały,  odwracalny  i 

ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustąpią po ich zakończeniu nie powodując 

trwałych zmian w środowisku.

Przy  prawidłowo  zaplanowanych  pracach  budowlanych,  uwzględniając 

ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu budowy oraz 

stosując sprzęt techniczny posiadający dopuszczenie do ruchu i  stosowne atesty,  etap 

realizacji inwestycji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Powstałe  w  trakcie  realizacji  i  eksploatacji  inwestycji  odpady  będą 

zagospodarowane  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  w  tym  zakresie.  Odpady 

niebezpieczne  należy  magazynować  oddzielnie  w  odpowiednich  pojemnikach  we 

właściwych miejscach                    z uwzględnieniem szczególnych właściwości fizyko-

chemicznych tych odpadów.



Na etapie  eksploatacji  inwestycji  głównym źródłem emisji  zanieczyszczeń do 

powietrza oraz emisji  hałasu będą pojazdy  poruszające się po przedmiotowej drodze. 

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega przez tereny rolnicze oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej. Z  dokumentacji  przedłożonej  w  sprawie  wynika,  że  przedmiotowy 

odcinek drogi służy do obsługi ruchu lokalnego, a natężeniu ruchu na przedmiotowym 

odcinku obecnie wynosi około 617 pojazdów/dobę.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  oraz  fakt,  iż  realizacja  inwestycji  ma  na  celu 

poprawę stanu technicznego drogi i nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu, 

na  etapie  eksploatacji  nie  istnieje  ryzyko  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów 

hałasu                     w środowisku. Inwestycja nie będzie także negatywnie oddziaływać 

na stan powietrza atmosferycznego.

Realizacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  miała  wpływu  na  wody  powierzchniowe. 

W  czasie  wykonywania  prac  będą  używane  materiały  naturalne  dla  środowiska  lub 

biodegradowalne.  Z uwagi na ograniczenia wynikające z granic  pasa drogowego zaplecze 

będzie zlokalizowane na placu budowy. Grunt z  robót ziemnych związanych z przebudową 

kanalizacji deszczowej oraz przebudową nawierzchni jezdni jest przewidziany do całkowitej 

wymiany. Plac budowy będzie zorganizowany na terenach utwardzonych istniejącego pasa 

drogowego.  Odwodnienie  drogi  będzie  doprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji 

deszczowej  oraz rowów przydrożnych trawiastych.  Projektowana inwestycja  jest  położona 

poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Wpływ na  środowisko wodne związany będzie  głównie  z  powstającymi  wodami 

opadowymi.  Dla  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  odprowadzenie  powstających  wód 

opadowych i roztopowych będzie następowało do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przy 

normalnej  bezawaryjnej  eksploatacji  drogi  brak  będzie  negatywnego  oddziaływania  na 

środowisko wodne. 

Planowana  inwestycja  nie  wpłynie  negatywnie  na  krajobraz.  W  ramach 

przebudowy drogi nie przewiduje się budowy obiektów mostowych ani innych obiektów 

kubaturowych. Inwestycja poprzez uporządkowanie wszystkich elementów drogowych 

przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych.

Po  przeanalizowaniu  możliwości  oddziaływania  przedmiotowego 

przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 

ustawy                         o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  w 

zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, ze obszar inwestycji położony jest poza 

5



granicami obszarów chronionych,  o  których mowa w art.  6  ust.  1  ustawy z  dnia  16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020  r,  poz. 55),  w tym poza granicami 

obszarów  Natura  2000.  Najbliżej  położony  obszar  Natura  2000,  tj.  obszar  mający 

znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034, znajduje się w odległości około 2,5 

km.

W  zasięgu  oddziaływania  planowanego  zamierzenia  nie  występują  obszary 

wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe 

oraz ujścia rzek, obszary leśne, obszary górskie ani obszary przylegające do jezior.

Planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpłynąć na różnorodność 

biologiczną,  rozumianą  jako  zmienność  wewnątrzgatunkowa (różnorodność  genowa), 

międzygatunkowa  (różnorodność  gatunków)  i  ponadgatunkowa  (różnorodność 

ekosystemów   i krajobrazów).

W  związku  z  powyższym,  przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym ww. obszar 

Natura 2000. Określone w sentencji  niniejszej  opinii,  warunki mają na celu ochronę 

zieleni  wysokiej  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  na  etapie  realizacji  prac,  jak 

również przed negatywnym wpływem związanym z warunkami atmosferycznymi.

Lokalizacja,  rodzaj  i  parametry  planowanej  inwestycji  oraz  jej  odległość  od 

granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na 

środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpłynąć na różnorodność 

biologiczną,  rozumianą  jako  zmienność  wewnątrzgatunkowa (różnorodność  genowa), 

międzygatunkowa  (różnorodność  gatunków)  i  ponadgatunkowa  (różnorodność 

ekosystemów   i krajobrazów).

Pismem  z  dnia  13  marca  2020  r.  zawiadomiono  Strony  o  zebraniu  materiału 

dowodowego, możliwości zapoznaniu się z nim, a także możliwości wypowiedzenia się co do 

zebranych  dowodów  i  materiałów  oraz  wniesieniu  uwag.  W wyznaczonym  terminie  nie 

wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Na  mocy  art.  75  § 1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w toku prowadzonego postępowania w sprawie 

wydania przedmiotowej decyzji organ ochrony środowiska jako dowód dopuścił wszystko, co 

mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej 

rozstrzygnięcia  była  ocena  całego  materiału  dowodowego  zgromadzonego  w  toku 



postępowania, a w szczególności Kartę informacyjną przedsięwzięcia, ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, opinię organu pomocniczego.

Zgodnie  z  art.  84  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  2020  r.  poz.  283 z  późn.  zm.)  organ 

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w niniejszej 

decyzji. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) organ w zebranym przez 

siebie materiale dowodowym nie odnalazł dowodów wskazujących na to iż, przedmiotowe 

przedsięwzięcie będzie ponadnormatywnie oddziaływało 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 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), pozwala na 

zajęcie stanowiska, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 Biorąc pod uwagę planowany rodzaj i zakres inwestycji, nie stwierdza się potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego  w Wałbrzychu,  Al.  Wyzwolenia  24,  58-300  Wałbrzych  za  pośrednictwem 

Wójta Gminy Dobromierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi I instancji oświadczenia o zrzeczeniu się 

powyższego prawa, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT

       (-) Jerzy Ulbin
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Załącznik:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:  Pan  Mariusz  Szyrner  działający  pod  firmą  Biuro  Projektów  i  Realizacji  Inwestycji 
„PROGRESS”, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka)

2. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska

3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

4. a/a

Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica


