
                                                                                 Świedziebnia,  17  – 11-  2010 r. 

 

7625- 24/D- 2010  

 

 Decyzja  

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

 Na podstawie art. 71 ust.1, 2 pkt 2 ,art. 72 ust. 1 , art. 73 ,art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 3, 

art. 84, art. 85 ust. 2, 3, art. 86) ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), § 3 ust. 1 

pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104, 49 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego po rozpatrzeniu  wniosku Zarządu Dróg Powiatowych 

w Brodnicy z dnia 29. 09. 2010  r. o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka 

w m. Księte na działkach ew. nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia 

powiat brodnicki. 

 

określam  

 

na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy następujące środowiskowe uwarunkowania 

zgody na realizację  przedsięwzięcia pn.: ,,przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno- Starorypin , km 13+359 przez rzekę Księtówka 

w m. Księte na działkach ew. nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia 

powiat brodnicki’’. 

 

 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

,,Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno- 

Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w m. Księte na działkach ew. nr 162/1, 264/1, 

404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia powiat brodnicki. 

 

 

Przedmiotowe zadanie jest inwestycją o znaczeniu powiatowym, służyć będzie poprawie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  w obrębie przeprawy mostowej. Ponadto nowoczesny 

wygląd  konstrukcji pozytywnie  wpłynie na walory estetyczne i krajobrazowe terenu. 

 

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegółowym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1) Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 

nr 1837 C Zdroje-Górzno- Starorypin , km 13+359 przez rzekę Księtówka w m. Księte na 

działkach ew. nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia powiat 

brodnicki’’, nie spowoduje uciążliwości dla  wartości   przyrodniczych. Lokalizacja 



przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem NATURA 2000. W przypadku odkrycia 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 

archeologicznego osoby  prowadzące roboty budowlane zobowiązuje się do  zabezpieczenia 

znaleziska, wstrzymania wszelkich robót mogących je uszkodzić lub  zniszczyć 

i niezwłocznie powiadomić  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2) W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują ograniczenia i uciążliwości osób 

trzecich. 

 

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska koniecznie do uwzględnienia w projekcie 

    budowlanym: 

  1) Zapewnić zachowanie wymogów ochrony środowiska   w rozwiązaniach projektowych 

       przedsięwzięcia. 

  2) Przy realizacji przedsięwzięcia należy uwzględnić obecność sieci i urządzeń 

       infrastruktury technicznej. Uwzględnić wszystkie potencjalne awarie, które mogą 

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

       usunięcia. 

  3) Rozwiązać gospodarkę odpadami w czasie realizacji inwestycji zgodnie 

      z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o odpadach. 

 

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do 

   przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych awarii:           

   -  nie dotyczy. 

 

   odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 

   transgranicznego oddziaływania na środowisko:  

   - nie dotyczy. 

 

6.Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

   użytkowania: 

   - nie dotyczy.  

 

7. Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania , nie może powodować 

    konfliktów społecznych oraz naruszać interesów osób trzecich. 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 29.09.2010 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy wystąpił z wnioskiem  

o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

pn.: ,,Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno- 

Starorypin , km 13+359 przez rzekę Księtówka w m. Księte na działkach ew. nr 162/1, 264/1, 

404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia powiat brodnicki. 

 

O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców, którzy w określonym 

terminie nie wnieśli żadnych uwagi i nie zgłosili zastrzeżeń. 

 Zgodnie z art.59 ust.1, art. 61 ust.1, art. 64 ust 1 pkt. 1), 2), ust 2  ustawy  z dnia 

3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227),  Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił do Starostwa 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora 



Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  o wydanie  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego powyższe zadanie. 

Na podstawie opinii  nr N.NZ-42-Św-352/4773/10  z dnia  07. 10. 2010 r. Państwowego 

Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz postanowienia nr  RDOŚ-04.00.6613-

1298-1/10/TR z dnia 27.10.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy orzeczono , że planowane przedsięwzięcie  nie wymaga sporządzenia raportu 

nie istnieje konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko. 
Podczas prowadzonego postępowania dokonano szczegółowej analizy uwarunkowań, 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określonych w § 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), a także 

odpowiednich kryteriów selekcji,  wymienionych w załączniku III Dyrektywy 85/337/EWG 

Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

85/337/EWG (Dz. U. UE L 175 z dnia 5 lipca 1985 z późn. zm.).  

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa 

drogowego. Podczas analizy wszystkich uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

stwierdzono, iż w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują 

obszary wodno-błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, 

obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Projektowana 

inwestycja realizowana będzie poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty 

Europejskiej oraz potencjonalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane w zakresie 

budowy nowej infrastruktury na rzecz przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą prowadzić 

do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych najbliżej zlokalizowanych obszarów Natura 

2000 tj. Ostoi Lidzbarskiej (kod obszaru PLH 280012), odległej od projektowanej inwestycji 

o 27 km, położonej na terenie Gminy Górzno.  

Z uwagi na rodzaj projektowanego przedsięwzięcia oceniono, iż jego negatywne 

oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, występujący 

głównie podczas fazy realizacji (budowy), o zasięgu ograniczonym do granic działek 

ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją. Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie 

minimalne. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowanie rozwiązania techniczne 

powinny zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Przedsięwzięcie nie 

powinno pogorszyć warunków bytowych mieszkańców. W związku z realizacją planowanej 

inwestycji nie powinno wystąpić zjawisko kumulacji negatywnych oddziaływań na 

środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii, 

a także wyklucza się możliwość jego transgranicznego oddziaływania. 

  

 
Po uzyskaniu powyższych informacji  wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 

 

 

 

 



Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. 

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust. 1 

pkt.  1-13.powyższej  ustawy. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed 

upływem 4 lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 

ostateczna. 

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia 

przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niniejszej decyzji. 

 

Załącznik:         Z up. Wójta  

1.Informacja o planowanym przedsięwzięciu                                                                                              

   (-) Tadeusz  Ratkowski  

              Inspektor 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

Otrzymują:                         
 

1.Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy , Karbowo ul. Wczasowa 46 

 

Do wiadomości:  
 

1.Liber Piotr 82-300 Elbląg ul. J.P. Myluisa 6/9 

2. Gospodarstwo Rybackie Zasobu Własności Rolnej 

    87-162 Lubicz , ul. Nad Drwęcą 9  

3. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych 

    87-800 Włocławek ul. Okrzei 74 A 

 

Podano do publicznej wiadomości przez: 

 

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia 

2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości: 

    - Księte 

3. Umieszczenie na stronie  internetowej BIP  Urzędu Gminy Świedziebnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


