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OBWMSZ,CZ'E.NIE
o wydaniu decYzji.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia t4 czetwca 1960 t. kodeks postępowaria

administraryjnego ( Dz. IJ. z2O0O r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w
dniu l7.l2.Ż0t roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia nr 7o65-01/10 Aar7ffizZarządDr g Powiatowych w Brodnicy dla inwestycji

polegającego na : przebudowie drogi powiatowej nr 1834 C Jastrzębie - Sobiesierzno

baiio**.: na działce nr 252/l, 5412, 5312, 3ll w obrębie :geodezyjnym Jastrzębie, działki
rc 2311, slil w obrębie geodezyjnym w Komorowie gmina Bartniczką działki w 56lŻ, 5 w
obrębie geodezy1nym Sobiesierzrro gmina Brodnica ołąsznej dfugo*;i ca 4,37 km -

Informuję osoby, kt rym przrysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z

art. 10 i 111 
- 
k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziafu w ktzdym stadium

postępowania.
Informuj ę, Że spełnione nsłaĘ wymogt zawarte w art. 77 ust. 1 pld l i Ż wlw ustawy

oraz $ 3 ust. 1-pkt 56 iozporządzerna Rady ministr w z nia9 listopada}}}  roku w sprawie

okreś nia prźedsięwzięć mogących zt:racząca oddaaływaÓ na środowisko otaz

szczegołowych uwanrnkowa nłłiązanych z lnralifikowaniem przedsięwzięcia do

spoĄdrsarraportu o oddziaĘwaniu na środowisko ( Dz.|I. Nr 257, poz. Ż573 z prlźn- rel )
doĘczące uzyskania opinii :

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w BydgoszcTy,
- Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.

Zgodme z art. 74 ust 3 ustawy z dnia3 puździernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o

s' ao*isku i jego ochronie , udziale społeczefrstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływani" n" środowisko ( Dz.U. z2O08 r. Nr 199, poz. L227 ) w prąpadku, gdy liczba

stron po$ępowania o wydanie dwyzji o środowiskowych uwanrnkowaniach przslrasza 20,

stosu się przepis art. 49 k.p.a. ptzewdująpy powiadomienie stron o wydaniu decyzji przez

obwieszcienie iub inny nłyczajowo przyjęty w danej miejscowości spos b publicznego

ogłaszarria.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości pr7a2 z.ar eszłzenie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bartniczka: www. bip.bartniczka. pl.

oftrz wyrieszenie na tablicy ogłosze ;
Urzędu Gminy Bartniczka i Brodnicą a takŻę wysłane do sołtysa sołecrwa Jastrąbie i
Komorowo w gminie Bartni czka otuL sołectwa Sobiesieruno gmina Brodnica , w c,elu

powiadomienia żainteresowanych właścicieli nieruchomości, w spos b zulyczajowo przyjęty

w danej miejscowości.

Decyzjaw załącz.euu.
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Decyzja

o ś rod owis korrych uwa nr n kowen iach zgo dY na reali zrcię pneds ięwzlęc lt

Na podstawie rr;t.7l ust.1,2 pktZ ,art.72 ust. 1, art.73, art.75 ust. 1 pl<t 1,4, ust. 3,

art.80 ust. 3, art. 82, art. 85 ust. Ż , 3 , Lft. 86 ustawy z dnia 3 puździernika 2008 foku

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczefrstwa w ochronie

środowiska otaz o ocenach oddziałyłania na środowisko (Dz. U. Nr l99 z 2008 r',

poz. 1227), $ 3 ust. l pkt 56 rozporządzenia Rady Ministr w dnia 9 listopada 2o04 r. w

sprawie określenia rodzaj w przedsięwzięć mogących zl:racząco oddziaływać ofaz

szczegołowych uwarunkowafr nłłtęanych z lnralifikowaniem przedsięw zięia do

sporządzenia raportu o oddziałyraniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poźn- zm')

otaz na podstawie art.lo4, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego po rozpatrzeniu

wniosku ZakładvUsług ,pA}.I'' Sp łka z o. o. w Iławie działającego na rzecz Zarządu Dr g

Powiatolvych w Brodnicy zdnia Żl . ag.2010 r. o wydanie decyzji o Środowiskowych

uwanrrrkowani ash zg y na realizai1ę przdsięwaęia pn. przebudowa istniejąpej drogi

powiatowej nr 1834 C Jastrzębie - Sobiesierzno, Gmina Bartniczka i Brodnica , Po

dokonaniu uzgodnie z Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w Bydgoszczy i

Panstrvowpr Powiatouym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy

określam :

na rzeęz Zarz.ądvDrog Powiatowych w Brodnicy następujące Środowiskowe uwarunkowania

zgody m realizasję przdsięwzięcia PL ,, przebudowa drogi powiatowej nr 1834 C w

miejscowości Jastrzębie realizowanej na działkach nr 25Żll, 5412, 53/2,3/l, w miejscowości

Komorowo realizowanej na działkach 23ll, 33/7 gmina Bartniczka oraz w miejscowości

Sobiesierzno na dzlałkushnr 5612,5 gminaBrodnica ołącznej dfugosci ca4,37 l<m-

1. Rodzaj i miejsc'e realizacji przedsięwzięcia



Przebudowa drogt powiatowej nr 1834 C Jastrzębie - Sobiesierzno realizowanej na działkach

nr 25211, 5412, 5312,3/1 w obrębie :geodezyjnym Jastrzębie, na działkach nr 23Il, 3317 w

obrębie geodezyjnym Komorowo, na działkach nr 5612, 5 w obrębie geodezyjnym

Sobiesierzno o łącznej dfugości ca 4,37 km '

Przedmiotowe zadanie jest inwestycją o zrrlaczeniu powiatowym, poprawi warunki judy

na trasie Jastruębie _ Sobiesierzno.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie rcalizacji i eksploatacji, ze szczeg łowym

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasob w

natura1nych i zabytk w orae ograniczenia ucią.zliwości dla terenow ąsiednich:

1) Planowana inwestycj dPfr. ,, Przebudowa drog powiatowej nr 1834 C jastrzębie _

Sobiesierzno o łącznej dfugości 4,37 km , nie spowoduje uciąpliwości dla wartości

prryrodructych. Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem NATURA

2000. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji przedsięwzięcia przedmiofu, kt ry

posiada cechy zabytku tub wykopaliska archeolo g7sznego osoby pro}vadząpe roboty

budow1ane zobowiąpuje się da zabezpieczenta malezislr,ąwstrzymania wszelkich rob t

mogących je uszko dzić lub zniszcTyć i ruezułłocmie powiadomić Wojew dzkiego

Konserwatora ZabYtk w'

2) w obszarz.ę oddziałpvania przedsięurzięcia nie lrystępują ograni cz'erna i uciąaliwosci

os b trzecich.

3.Wymagania doĘczące octnony środowiska koniecznie do uwzględnienia w projekcie

budowlanym:

1) Zapewni zachowanie wymogow ochrony środowiska w rozwiąpaniach projektowych

ptzedsięwzięcia.

Ż) Przy realizacji przedsięwzięcia nakeĘ uwzględnić obecnoŚć sieci i urządzen

infrastruktury techniczrrej" Uwrdędnić wszystkie potencjalne awarie, kt re mogą

wystąpi w czasie realizacji przedsięwzięcia wraz z opisem czasu i sposobu ich

usunięcia.

3) Rozrv ięać; gospodarkę odpadami w czasie realizacji inwestycji zgodnie z

obowią,zującymi w tym zakresie przęisami ustawy o odpadach'

odpady powstające w wynitu prowadzonych prac , nie nadających się do ponownego

wykorzystania, na|eŻy gromadzić w specjalnie do tego celu przeznaczonych w miejscach

)



oddziaływania

z.adante.

na środowisko i ewerrtualnego jego zakresu obejmującego powyzsze

Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Ba-40115537t10 z &na 23. 11. 2010 r- Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy otazpostanowienia nr RDoŚ-oł.oo' 6613-

I4ŻO-}]I0/KS z dnia 25. 11. 2010 r. Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

orzec'nno, ze ptanowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządrnnia raportrr oddziałyrania

na środowisko .

Dokonano szczegc>łowej anlizy uwanrnkowaĄ zutiązanych zfuła|ifikowaniem

przedsięwzięcia mogącego rnlucząco oddziaĘwaÓ na środowisko do sporządzenia raportu

ooddziaływaniu na środowisko, określonych w $ 5 rozporządzswa Rady Ministr w z drtra

9listopada Żoo4 r. w sprawie określenia rodzajbw przedsięwzięc mogących znacząco

oddaxływaÓ na środowisko oraz szczegc*owych uwarunkowair młiązanych

z kwa1ifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

pz. U. Nr 257, poz. 2573 z pćrźn. zm.), a także odpowiednich kryteri w selekcji,

wymienionych w załączni}u Itr Dyrektywy s5/337lEwc Rady Wsp lnot Europejskich z dnia

27 czerlłłca 1985 r. w sprawie oceny skutk w wyrieranych przez niekt re przedsięwzięcia

publiczne iprywatne na środowisko naturalne 85/337lEwG (Dz.U. UE LI75 zdrua 5lipca

1985 zp źn. nn.).

PĄektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogowego'

Podczas analizy wszystkich uwarunkowafr zułiry'anych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, h w

zasięgu oddaałyvłania przdmiotowego przrdsięw nęia nie występują obszary wodno-błotne

ataz inne o pł5rtkim zaleganiu w d podziemnycĘ obszary wybrzeĘ, obszary g rskie lub

leśne, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiornik w w d śr dtądowych, obszary

na ktorych standardy jakości środowiska zostĄ przekroczone, obszary przylegające do

jezior,uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Projektowana inwestycja realizowana

będzie po*.a wynlaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspolnoty Europejskiej oraz

potencjonalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane w zakresie przedmiotowego

przedsięwzięcia nie będą prowadzi do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych obszar w

Natura 20ffi .

z uwagi na rodzaj projektowanego przedsięwzięcra oceniono, iż jego negatywne

oddaaĘwanie na środowisko będzie miało charakter lokalny, kr tkotrwĄ, występujący

gł wnie podczas fazy realuasji (budowy), o zasięgu ograncznnym do sanic działek



ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją. Wykorzystanie zasob w naturalnych będzie

minimalne. organzacja rob t budowlanych oraz zastosowanie rozlvtęanta techniczne

powinny zminimal izowa negatywne oddziaĘwanie na środowisko. Przedsięwzięcie nie

powinno pogorszyć warunk w bytowych mieszkafrc w. W związtu z realizacją planowanej

inwestycji nie powinno wystąpić zjawisko kumulacji negatywnych oddziaĘwan na

środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie stwarza rynyka wystąlienia powaznej awarii,

atakŻewyklucza się mozliwość jego transgrani cznego oddziaĘwania.

Po uzyskaniu powyŻszych uzgodnie wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację wlw przedsięwzięcia.

Pouczenie

od niniejszej decyzji przysfuguje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w

Toruniu za pośrdnictwem W jta Grrriny Bartntczfę, w terrrinie 14 dni od dnia ottrymatna

decyzii.

Niniejsz ą decyzję nalezy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

zgodnie z ustawą z dma7 \ipca Lg94 roku - Prawo budowlane. Wniosek ten powinien zostać'

złożony nie p zrriej ntż pdupływem 2 |at od dnia w kt rym deoyzja o środowiskowych

uwanrnkowaniach zgody na r ealizacj ę przedsięwzi ęcia stała si ę o stat eczx|a -

Termin ten moze ulec wydfuzeniu o 2 lata jeŻeli rcalizacja planowanego przedsięwzięcia

przebiąaetapowo oraznie zmieniĘ się wanrnki w niniej sznj duyzji.

Otrzvmuia:

I. ZarządDrog Powiatolvych w Brodnicy,

Do wiadomości :

l. Zakład Usług ,pA}r'

,\ I nt 7"

Podano do publi cznej wiadomo ści przez :

1. Umies zczetiena tablicy oglosze w lJrzędzie Gminy Bartniczka i Brodnica

2. Umieszczenie na tablicy ogłoszefr w miejscowoŚci:

- Jastruębie

- Komorowo

- Sobiesierzno'

3. Umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bartniczka


