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OBWMSZ,CZT,NIE
o wydaniu postanowienia.

Na podstawie aft. 49 ustawy z dnia t4 czefrl.Ica 1960 t. kodeks postępowania

administrr"yin"go ( Dz. lJ. z 2OO0 r. Nt 98 poz. 1O7t ze zm.) zawndamiam o wydaniu w

dniu a3.n.łoldroku postanowienia nr 7065-01/10 srwierdzająpe brak potrzeby sporządzenia

raportu przezZarrądDr g Powiatowych w Brodnicy dla inwestycji polegającego na :

p'zeb,'bowie drogi powlatowej nr t-grą C Jastrzębie - Sobiesierzno realizowanej na działęe

w 252/I, 5412, sz7z,-llt w obrębie :geodęzyjnym Jastrzębie, działki nr 23/l,3317 w obrębie

geodezyjnym w Komorowie gmina bartniczką działki w 5612,5 w obrębie geodezyjnym

Śobiesierzno gmina Brodnica o łącmej dłtlgości ca 4,3'ł km .

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

art. 10 i t44 
_i.p.u.,-polegających 

na_ prawie do cnynnego udziafu w kazdym stadium

postępowania. l .l }! 
Zgodntezart.77ust. 1plr Lizw/wustawy araz $3 ust. 1pkt56rozporządzerlta

Rady miiistrow z dnia 9 listopad a 2004 roku w sprawie określeni a przedsięwzięć mogących

7a1y1ćąro oddziaĘwać na sroaowisko oraz szczegołowych uwarunkowan 
^lilązanych 

z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporą$zenia raporhr o oddziĄwaniu na środowisko (

Dz.|].Nr 257, p"i. 2573 z p6źn. zm.) dąyĄę środowiskową w niniejszej sprawie wydaje się

po uzyskaniu opinii pomocniczychi uzgodnieh z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w Bydgoszczy - opinia w załączeniu

- rxstrrowym rowiatorłym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy - opinia w załąsz-eniu .

Zgodnie z art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 puździernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o

sr aowist<u i jego ochronie , udziale społecze snva w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływanii o. środowisko ( Dz.|J. z2o08 r. Nr !gg, poz. 1227 ) w prąrpadku, gdy liczba

stron postępowania o wydanie d*yĄi o środowiskowych uwanrnkowaniach prz'ekracza 2o,

stozujl sigprzepis art. łb kp.a. p'""*ia,'jący powiadomienie stron o wydaniu postanowienia

prr"ź obwieszc zenie lub inny zułyczajo*o Przyjęty w danej miejscowości spos b

publicznego oglaszania._ 
Niniejs"e obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości pt1rcz, ramieszszente

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

oraz wywieszenie na tablicy ogloszefr;
Urzędu Gminy Bartniczk; i 

-Brodnicą a takżę wysłane do sołtysa sołectwa Jastrzębie i
Komorowo w gminie Bartni czlsa oraz sołectwa SobiesiefiIno gmina Brodnica , w celu

powiado mientaźainteresowanych właścicieli nieruchomości, w sposob zvłyczajowo przyjęty

w danej miejscowości.

Postanowienie w rałąsznuu.
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Postanowienie

Stwierdzające brak potrzeby sporządzana przez Zarząd Dr g Powiato$ych w Brodnicy
raportu obejmującego przebudowę drog powiatowej nr 1834 C lastrzębie - Sobiesiermo
realizowanej na działkach nr działki Ż52lt, 5412, 5312, 3ll w obrębie :geodezyjnym
Jastrzębie, działkach nr 23ll, 33/7 w obrębie geodezyjnym Komorowo, gmina Bartniczką
działkach nr 5612,5 w obrębie geodezy1nym Sobiesierzno gmina Brodnica o łącznej dfugości
ca 4,37 km .

Na podstawie art. 63 ust.l 2, art. 64 ust.l ustauy z dnia 3 października 2008 roku
ustawy o udostępnieniu informacji o środowislal i jego ochronią vdziale społeczeristwa w
ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływarnana środowisko (Dz. U Nr t99 z2008 r. ,

poz. 1227) art. l23 ustawy z dnia t4 czefiNca w6a roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p źn. zlrn. ) oraz $ 3

ust. 1 pkt 56 rozpotządzemaRady Ministr w z dua 9 listopada2ilMr. w sprawie określenia
rodzaj w przedsięwzięć: mogącychzlacząco oddziaĘwać na środowisko oraz szczegcłłowych
uwanrnkowari zułtązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu
oddziaływania tnśrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z p ź. an.)

otaz zwykorzystaniem opinii organ w wspołdziałających

nie stwierdzam potzeby

sporządzania przez Zarząd Drog Powiatolvych w Brodnicy raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1834 C
Jastrzębie - Sobiesierzno realizowanej na działkach nr działki 252l|, 54lŻ, 5312, 3lt w
obrębie :ge,odezyjnym Jastrzębie, działh'ash nr 23lI,33/7 w obrębie geodezyjnym Komorowo,
gmina Bartniczk a, działkach nr 5612, 5 w obrębie geodezyjnym Sobiesierzno gmina Brodnica
ołącznej dfugości ca 4,37 km .

Uzasadnienie

Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Ba-4A115537/10 z dnia 23.11. 2010 r.

Panstwowego Powiatowego ,Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz postanowienia nr
RDOS_04.00.6613-l4Ż0ll0lKs z dma 25. 11. 2010 r. Dyrektora ochrony Srodowiska w
Bydgosz'czy orzę'czono , że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu
oddziaĘwania na środowisko .
Dokonano szczegfiowej analizy uwarunkowaĄ zlrłiązanych zkułaLiftkowaniem
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko, określonych w $ 5 rozprządzenia Rady Ministr w z dnta
9 listopada 2a04 r. w sprawie określenia rodzaj w przedsięwzięć mogących znacząco
odd aływać na środowisko oraz szczegilłowych uwarunkowan zułiązanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do spotządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
pz. U. Nr 257, wz. 2573 z pć,źn. zm.), a także odpowiednich kryteri w selekcji,



wymienionych w załączniku III Dyrektywy 85/337lEwG Rady Wsp lnot Europejskich z dnia
27 czenlłca 1985 r' w sprawie 99eny skutk w rłrywieranych-po", niekt re p''.d'ię*'ięcia
publiczne i prywatne na środowisko nafuralne tsisilnwc @z. U. UE L 17ś z drui5 lĘca
1985 zp źn. zm.).
Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogowego.
Po dcpas uy|i7v wszystkich uwanrnkowan mięany ch z kw alifikowaniern przed sięwzięci a
do sporządzenia raportu o oddztaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, tŻ w
zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-!łotne
?ru inne o płytkim zaleganiu wod podziemnycĘ obszary wi;;iy, obszary g rskie lub
leśne, $refy ocĘnne ujęć *9dł i obszary ochronne zbiornik w w d śr dlądourylĘ obszary
na ktorych standardy jakości środowiska zostały przekaczoną obszary przylegające do
jeziot, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej Projektowana inwestycj i ,{utirowana
będzie poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dl; Wspolnoty Europejskiej oraz
potencjonalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane w zakresie Oudbwy nowej
infrastruktury na tzecz przedmio1owego przedlsięwzięcia nie będą prowadzić do pogors"enii
{*.' siedlisk przyrodntczych najbliżej zlokalizowanych obszar w Natura 2OO0 .z uwagi na rodzaj pĘektowanego przedsięwzięcia oceniono, iż jego negatywne
oddziałyvanie na środowisko będzie miało charaktei lokalny, tcroitotrwĘ *y'ffią.y
głownie podczas fary realizacji (budo!ly), o zasięgu ogriniczonym do 

- 
granc riałek

ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją. WykoizystJnie 
"arob 

* nafuialnych będzie
minimalne. organieacja rob t budowlanyct' o*ź zastosowanie rczuł|ązania iechniczne
powinny zminimalizować negatyvne oddziaływanie na środowisko. Przedsięwzięcie nie
powinno pogorszyć wanrnk w bytowych mieszkaric w. W zwipku z realizacją planowanej
inwestycji nie powinno wystąpić zjawisko lolmulacji negatywnych oaaiiaywan na
środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie stwarza $ryuun"yoąpi.nia powaźnej awarii,
atakże wyklucza się mozliwość jego transgrarri czne1o oaa"i.ły**iu]
Po uzryskaniu powyŻszych uzgodnie wydano decyijęo środowiskowych uwarunkowaniach

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sfuzy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Toruniu ul. Targowa l3ll5 wniesione za moim posrednictwein w
terminie 7 dru od dnia doręczenia.

Otmvmuia:

l. Zarząd Drog Powiatolvych w Brodnicy
2. ala.
Do wiadomości :
l.Zakład Usfus ,,DAbr' społka z o.o.
2. Urząd Gminy Brodnica
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Napodstawie art.59 ust. l, art.64 ust.l pkt2, art.64ust.3 orazart. TEust. I pkt2ustawyz
dnia 3 puździernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społe-

cze stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr
l99, poz. 1227), w nłiązku z wystąpieniem Urzędur Gminy Bartniczk a z dnia Ż5 paŻdziernika 201 0 r.
znak7625-01/10 o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzęnia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej nr l834C
Jastrzębie _Sobiesierzno obejmująca działki nt 25Żll,5412,3/1 obręb ewidencyjny Jastrzębie, działki
nt 23ll,33/7 obręb ewidencyjny Komorowo gmina Bartniczka oraz działki nt 5612,5 obręb ewiden-
cyjny Sobiesierzno gm. Brodnica

PAŃSTwowY PowIATowY INSPEKToR SANITARNY w BRoDNICY

wyraża następującą opinię:

- po zapoznaniu się z charakterysłką zamierzęnia zawartą w ptzedłoŻonej karcie informacyj-
nej przedsięwzięci a oraz lokalizacją inwestycji jestem zdania, żę dla powyzszęgo przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko, cho na

podstawieprzekazanych informacjiorazuwzględniając szczeg łowe kryteriazavłarte w $ 3 ust. 1 pkt

56 rozporządzeniu Rady Ministr w z dnia 09.1 1 .2004 r. w sprawie określenia rodzaj w przedsięwzię
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczeg łowych kryteri w rvłięanych z kwalifi-
kowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257
poz. 2573 z poźniejsrymi zmianami), zakwalifikowano to przedsięwzięcia do mogących znacząco

oddziaływai na środowisko, dla kt rych przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może

być wymagane.
Z przedłozonych materiał w wynika, że projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na

przebudowie drogi na odcinku 4317,00 m. Nawierzchnia projektowanej drogi zostanie wykonana z
warstwy ścieralnej i wiąpącej z betonu asfaltowego na istniejącej nawięrzchni asfaltowej i brukowej.

Szerokość, jezdni zmienna wyniesie 5,00 - 6,00 m. Profil podłuzny drogi zostanie poprowadzony po

istniejącym profilu drogi. Ponadto przebudowane zostaną zjazdy na posesje' chodniki, zatoki autobu_

sowe. Wody opadowe odprowadzone zostanądo row w przydroŻnych i kanalizacji deszczowej.
Po dokonaniu analizy dokumentacji przedstawionego przedsięwzięcia postanowiono jak w

sentencji.

-filt--ĘĘ#H'"fur,'tr-w"

*,,J,.r#;;"-,otrrymują:
o lJrząd Gminy Bartniczka

87-3Ż1 Bartniczka ul. Brodnicka 8

Do wiadomości:
t. Zakład Usług ,,DAN'' sp. z o.o.

14-200 Iława ul. Kopernika 4el22
Ż. a/a.



ł

RncIoNALI[Y DynnKToR
OcHRoNy SnoDowrsKA

wByDGoSZCZY

npoŚ.o 4.oo.6613 -l 42olt on<Ś
Bydgoszcz, dnia 25 listopada}}l} r.

POSTANOWIENIE

Napodstawie art.64 ust. 1pkt 1 orazust.3 i 4 ustawy zdnia3parŻdziernika2008 r.

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

środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr l99,poz. 1227 zpoźn.

z;n.), a takŻe $ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministr w z dnia 9 listopada 2004 t.

w sprawie określenia rodzaj w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwaÓ

na środowisko oraz szczeg łowych uwarunkowari związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,

poz.2573 z p źn. zm), w zwiryku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz . U. z 2000 r. Nr 98, poz. l07t z p źn. zm), nawiąując

do pisma Burmistrza Gminy Bartniczka z dnia 25 puździernika 2010 r.) (ovpływ:

12.11.2010 r.), znak: 7625-01/10, po przeanalizowaniu wniosku w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach wtaz z załącznikami, w tym kartą informacyjną

przedsięwzięcia, złoŻonego przez Zarząd Dr g Powiatolvych w Brodnicy,

wyruŻarn opinię,

Że dla przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi powiatowej nr l834C Jastrzębie _

Sobiesier7rLo", nie istnieje koniec znośćprzeprow adzeniaoceny oddziaływania

na środowisko.



UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Bartniczka pismem z dnia 25 puździernika 2010 t., (wpływ:

l2.Il.2010 r.), znak: 7625 01/10, zwr cił się do Regionalnego Dyrektora ochrony
i

Srodo'iłiska w Bydgoszczy z prośbą o wyrazenie opinii w sprawie obowią7ku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną ustalono, Że jest

to przedsięwzięcie mogące potencjalnie 7rtacząco oddziaŁywać, na środowisko, wymienione

w $ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministr w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie

określenia rodzaj w przedsięwzięć, mogących Znacząco oddziaływać na środowisko

otaz szczeg łowych uwarunkowari związanych Z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla kt rego sporządzenie raportu

o oddziaływaniu na środowisko moze być wymagane.

odstąpiono od oceny zgodności prządmiotowego zamięrzenia z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przesttzennęgo' poniewaz analizowana inwestycja

doĘczy przebudowy drogi publicznej, kt ra w myŚl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia

3 puŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeristwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

nie wymaga stwi erdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu,

jeŻeli został on uchwalony.

Planowanę zarnierzenie zLokalizowane jest na obszarzę Gminy Bartniczka i Gminy

Brodnica w miejscowości Jastrzębie, Komorowo i Sobiesierzno. Przedmiotem inwestycji

jest przebudowa drogi powiatowej nr 1834C Jastrzębie _ Sobiesięrzno. Projektowana droga

rozpoczyna się przy skrzyzowaniu istniejącej drogi asfaltowej wę wsi Jastrzębie z drogą

powiatową 1827 C Brodnica _ okalewko w miejscowości Sobiesierzno. Łączna długość

drogi wynosi ok. 4317,00 m' natomiast powierzchnia jezdni asfaltowej, będzie wynosić

ok. 21 585 m2.

Nawierzchnia projektowanej drogi zostanię wykonanazwarstwy ścieralnej i wią7ącej

z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej i brukowej. Szerokoś jezdni

zmienna wyniesie 5,00 6,00 m w obszaruę zabudowanym w miejscowości Jastrzębie

i Komorowo z poboczaniumocnionymi o szerokości 0,75 m. Profil podłuzny drogi zostanie

poprowadzony po istniejącym profilu drogi. W jego kształcie dokonane zostaną tylko

nięznaczne poprawki dopasowujące spadki do prawidłowego odwodnienia drogi.



Na projektowanym odcinku drogi, wody opadowe odprowa dzane będą
powierzchniowo do row w drogowych. Natomiast w obszarach zabudowanych gdzie
występuje kanalizacja deszczowa do wpust w ulicznych. Projekt przewidvJe oczyszczanie
i wyprofilowanie row w drogowych, a takłŻe przebudowę istniejących przepust w

{

drogowych.

Z analizy załączonej dokumentacj i wynika, Że r ealizacj a prze dmi otowe go zamier zenia
przewiduje usystematyzowarue otaz uporządkowanie ruchu, co wpłynie na poprawę

bezpiecze stwa uzytkownik w. Płynnoś ruchu przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin
i drgari oraz poprawy stanu klimafu akustycznego. W projekcie przebudoorry drogi zostało
uwzględnione o}zyszczanie row w ptzydroźznych, co poprawi spływ w d opadowych.

Na etapie prowadzonych prac budowlanYch, źr dłarrti emisj i zanieczyszczefl
gazowych będą silniki pojazd w oraz maszyn budowlanych, uczestni czących w pracach
ziemnych i transportowych oraz prace ziemne, kt re będą źrodłęm pylenia. w celu
zmniejszenia oddziaływania placu budowy na powj ettzę atmosfery czne naleŻy tak opracowa
technologię budowy, aby wyeliminować zbędną pracę maszyn budowlanych
i zoptymalizowai transport materiał w budowlanych. Uciążliwości zwiryane
z etapem budowy są okresowe i znikną z chwilą oddania drogi do eksploatacji.

odpady powstając e podczas budowy w miarę mozliwości wykorzystywane winn y być
na terenie inwestycji, pozostałe przekazywane będą innym posiadac zom, uprawnionym
do ich przyjęcia i zagospodarowania (zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk
lub unieszkodliwianie).

Przedmiotowe zamierzenie zloka\izowane będzie pozaobszarami chronionymi w myśl
ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody (Dr.lJ.22009 r. Nr l5l, poz. lZ20
z poźn. zm.) w tym poza wznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wsp lnoty
i projektowanymiprzekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W pasie drogowym występuj ądtzewa, jednak nię zachodzi konieczność ich wycinki.
Drzęwa połozone w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac zostaną zabezpieczonę
przed uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie odeskowania lub mat
słomianych, a odkrywane bryły korzeniowe przed przesuszeniem.

Zastosowanie prawidłowych rczwtązafi projektowych, technicznych
i technologicznych, zachowanie podstawolvych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa
organizacj a prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia.



t

łZ uwagi na charakter i lokalizację planowanej inwestycji nie stwierdzono ryzyka

wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

w tym na formy ochrony przyrody, nie istnieje więc koniecznoś przeprowadzenia oceny

oddziaływ ania i sporząd zenia raportu o o ddział.ywaniu na środowi sko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie

otrzymują

U- W jt Gminy Bartniczka

2. RDoŚ- a/a

Do wiadomości:

1. W jt Gminy Brodnica

2. ZarządDr g Powiatovvych w Brodnicy

3. ZaHadUsług,,DAN'' Sp. z o.o.


