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Nr 7625 -6/-P. Grz. 2009/2012 

 

 

 

Postanowienie 
 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60,  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć, mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz o szczegółowych 

uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko    (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) 

 

postanawiam 
 

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na: 

 

 

,,Przebudowa drogi gminnej Nr 80905 C Grzęby gm. Świedziebnia o długości ok. 1150 mb”, 

zlokalizowanej na działce nr 34, 86 obręb Grzęby gm. Świedziebnia. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 6 maja 2009 roku, został złożony wniosek Urzędu Gminy Świedziebnia, w którym 

zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na  

przebudowie drogi gminnej Nr 80905C Grzęby gm. Świedziebnia o długości ok. 1150mb 

nr ewidencyjny działki 34,86 obręb Grzęby, właściciel : Gmina Świedziebnia. Do wniosku 

dołączono wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

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

środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kartę informacyjną 

przedsięwzięcia. 

 Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć  określonych w art. 59 

ust. 1 pkt 2 ww ustawy oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady 

Ministrów a dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o szczegółowych uwarunkowaniach 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Na podstawie  art. 64 ust. 1 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 organ prowadzący postępowanie wystąpił  do Starosty 

Brodnickiego  oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy  o wyrażenie opinii i 

uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji 

przedsięwzięcia w przypadku nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.  

 Starosta Brodnicki  postanowieniem nr OŚ.7633-28/09 z dnia 18.05.2009 roku 

opowiedział się za odstąpieniem od przeprowadzenia oceny oddziaływania ww 

przedsięwzięcia  na środowisko, uzgadniając w zakresie swojej właściwości środowiskowe 

uwarunkowania dla ww przedsięwzięcia. 

 Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy opinią z dnia 18.05.2009 roku N.NZ-

42-Św-187/2506/09 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne 

przeprowadzenie oceny oddziaływania  na środowisko.  

Kierując się uwarunkowaniami zawartymi w art. 63 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.  § 3 ust. 1 pkt 56 

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

przedsięwzięć w szczególności ze względu na: 

 charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego 

rozwoju, 

 usytuowaniu przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar o zabudowy mieszkalnej 

o znacznym jej rozproszeniu , na którym nie ma dóbr materialnych, siedlisk zwierząt, 

pomników przyrody podlegających ochronie, 

 przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na warunki życia, 

bytowania oraz zdrowia ludzi, 

 budowa drogi nie wpłynie znacząco na zmianę środowiska w rejonie jej lokalizacji, 

nie pogorszy standardów, jakości środowiska. 

 

 Nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla 

rozpatrywanego przedsięwzięcia.  

 

 Niniejsze postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez 

zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świedziebnia : 

www.bip.swiedziebnia.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w 

Świedziebni  a także wysłane do sołtysa wsi: Grzęby w Gminie Świedziebnia, w celu 

powiadomienia zainteresowanych właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

w danej miejscowości. 

 

Pouczenie 

 

 Na podstawie art. 65 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy na niniejsze postanowienie 

przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu , za 

pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia  w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

Otrzymują: 

1. a/a 

 


