
Załącznik nr 1     

 

                                                                                                       Branice,  dnia  24.01.2017 r. 

Nr BG.6220.7.9.2016.AW 
 
 

D E C Y Z J A Nr BG.6220.7.9.2016.AW 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
Na podstawie  art. 84 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353 z późn. zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt. 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm.), po 
rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Patryka Kawa zam. ul. Leśna 17A, Lubieszów 
47-244 Dziergowice działający w imieniu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

 
stwierdzam 

 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-
Jakubowice” 

UZASADNIENIE 
 
Pan Patryk Kawa zam. ul. Leśna 17A, Lubieszów 47-244 Dziergowice działający w imieniu 
Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w dniu 06.12.2016r. wystąpił z wnioskiem 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do 
wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej 
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z 
obszarem oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów obejmując przewidziany teren 
inwestycji oraz obszar oddziaływania. 
 
W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 
74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano 
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być 
zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.  

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o 
czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami 
gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń 
poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka i Jakubowice 
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl 



 
Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach 
internetowych tutejszego urzędu. 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na 
rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub 
powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały 
określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz 
obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)  rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  
Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.  

 
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem                     
Nr WOOŚ.4241.466.2016.IOC z dnia 19-12-2016r. (data wpływu 19-12-2016r.) wydał 
opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ.4315.22.2016.MB                
z dnia 27-12-2016r. (data wpływu 03-01-2017r.), że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak 
również na zdrowie i warunki życia ludzi. 
 
Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji                          
o  planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                  
w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Wójt Gminy 
Branice postanowieniem z dnia 04.01.2017r. znak BG.6220.7.4.2016.AW odstąpił od 
nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia. 
 
Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji 
Wysoka-Jakubowice na działkach o nr ew.: 68, 71, 128, 62, 279, 285/1, o łącznej powierzchni 
1,898 ha, których właścicielem jest Gmina Branice. 



Projekt obejmuje odcinek drogi o parametrach: 

− długość: 1914,20 m, 
− szerokość jezdni: 5,00 m, 
− pobocza o szerokości: 0,50 m, 
− powierzchnia jezdni: 9571,00 m2, 
− całkowita powierzchnia drogi (jezdnia + pobocza): 11485,20 m2. 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wzmocnienie konstrukcji jezdni, a także 
wzmocnienie podbudowy i lokalne poszerzenia w granicach działek. Projektowana 
nawierzchnia to nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej ułożonej na 
istniejącej podbudowie wzmocnionej tłuczniem kamiennym. W celu zabezpieczenia krawędzi 
jezdni przed obłamywaniem planuje się wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 
szerokości 0,50 m.  

Zakres planowanych prac: 

− wykonanie koryta pod konstrukcję drogi oraz na poszerzeniach, 
− lokalne poszerzenie i wzmocnienie podbudowy, 
− wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię, 
− wyrównanie podłoża oraz nadanie odpowiedniego profilu mieszanką z tłucznia 

kamiennego, 
− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm, 
− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki z betonu asfaltowego grubości 4 cm, 
− wyrównanie i wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym grubości 10 cm. 
Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi lokalny, krótkotrwały wzrost 

emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, wynikających z pracy sprzętu 
budowlanego i transportu obsługującego budowę. Uciążliwość ta będzie miała charakter 
krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia prac. 
 Źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, podczas eksploatacji 
planowanej inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Poprawa stanu 
technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu 
drogowego co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

 W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić 
uciążliwości związane z emisją hałasu, powodowane pracą sprzętu budowlanego  
i zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących teren budowy. 
Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie 
spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.  

   Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych 
parametrów i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie 
natężenia hałasu komunikacyjnego.  

 Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie się wiązała z powstawaniem typowych 
odpadów budowlanych. Odpady te będą selektywnie gromadzone, a następnie odbierane 
przez uprawnione jednostki w zakresie gospodarowania odpadami. Eksploatacja drogi nie 
będzie generowała odpadów. 



 Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego 
dla pracowników budowy. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą jak dotychczas – 
powierzchniowo. 

 Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje 
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na 
obszarze Dorzecza Odry. 

 Inwestycja będzie realizowana poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa  
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651),  
w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich siedliskami, 
a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: 
− obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
− obszary wybrzeży, 
− obszary górskie, 
− obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych, 
− obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
− obszary przylegające do jezior, 
− uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

 
Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ ustalił, 
że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze Gminy Branice, na terenie której 
występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu. 
Jednak biorąc pod uwagę charakter inwestycji uznano, że nie wpłynie ona znacząco na stan 
jakości powietrza w rejonie jej realizacji. 

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.  

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter 
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego 
przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy 
przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan 
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek 
wynikających z zapisów art. 63 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 (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 



 
Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, 

charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.  
 
Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 
środowisko. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag i 
wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji. 
 
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
 
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 14 dni od jej 
doręczenia. 

 
POUCZENIE 

 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa  o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten 
powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, od dnia w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ww. 
ustawy. 
Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o 
cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, 
otrzymali, przed upływem terminu 6 lat (o którym mowa w art. 72 ust. 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) od 
organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja 
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji 
przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie 
stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu 
środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
Załącznik: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

 
Z-ca Wójta Gminy Branice 

Katarzyna Herbut 
 
 
 



 
Otrzymują: 
1.  Patryk Kawa 
     ul. Leśna 17A, Lubieszów, 47-244 Dziergowice 
2.  Gmina Branice 
   ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
3. a/a 
 
Do wiadomości: 
1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu   
     ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole  
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 
     ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce 
 
Obwieszczenie umieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Jakubowice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka 
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do decyzji                    
o środowiskowych uwarunkowaniach  

                                                                                                  znak: BG.6220.7.9.2016.AW 
z dnia 24.01.2017r. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 
pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice” 
 
 
Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji 
Wysoka-Jakubowice na działkach o nr ew.: 68, 71, 128, 62, 279, 285/1, o łącznej powierzchni 
1,898 ha, których właścicielem jest Gmina Branice. 

Projekt obejmuje odcinek drogi o parametrach: 

− długość: 1914,20 m, 
− szerokość jezdni: 5,00 m, 
− pobocza o szerokości: 0,50 m, 
− powierzchnia jezdni: 9571,00 m2, 
− całkowita powierzchnia drogi (jezdnia + pobocza): 11485,20 m2. 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wzmocnienie konstrukcji jezdni, a także 
wzmocnienie podbudowy i lokalne poszerzenia w granicach działek. Projektowana 
nawierzchnia to nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej ułożonej na 
istniejącej podbudowie wzmocnionej tłuczniem kamiennym. W celu zabezpieczenia krawędzi 
jezdni przed obłamywaniem planuje się wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 
szerokości 0,50 m.          

   Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych 
parametrów i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie 
natężenia hałasu komunikacyjnego.  

 
Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 
środowisko. 
 
 
 
 
 
 
 


