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Głuszyca, 13.10.2020 r. 

GKiM.6220.1.2020.3.TK 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu 

wniosku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, za pośrednictwem pełnomocnika Pana 

Krzysztofa Reguły 

s t w i e r d z a m  b r a k  p o t r z e b y  

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3363 w Głuszycy Górnej  - od km 0+050 do km 1 +470 – gm. Głuszyca” 

i  j e d n o c z e ś n i e  o k r e ś l a m  n a s t ę p u j ą c e  w a r u n k i  d l a  

r e a l i z a c j i  p r z e d s i ę w z i ę c i a :  

1. Przyjęta technologia i organizacja robót powinna uwzględniać wymagania odnośnie ochrony 

środowiska gruntowo – wodnego. 

2. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno – 

gruntowego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy 

materiałów i paliw oraz parki maszynowe należy zorganizować na terenie utwardzonym, 

zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną z dala od cieków wodnych i miejsc 

podmokłych – min. 50 m. 

3. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy magazynować w sposób selektywny, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w odpowiednich pojemnikach, 

zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska wodno – gruntowego substancji 

niebezpiecznych. 

4. W ramach zadania należy wykonać odwodnienie układu drogowego bez szkody dla gruntów 

przyległych. 

5. Podczas prac, drzewa graniczące z obszarem inwestycji należy zabezpieczyć poprzez 

obłożenie pni deskami, prace ziemne przy korzeniach drzew należy wykonywać ręcznie. 

 

UZASADNIENIE 
 

 Wnioskiem z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu 03.02.2020 r.) Starostwo Powiatowe 

w Wałbrzychu, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krzysztofa Reguły, wystąpiło 

do tutejszego organu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego  

na, zgodnie z uzupełnieniem do karty informacyjnej z dnia 17.07.2020 r., odbudowie drogi 

powiatowej nr 3363 w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1 +470 – gm. Głuszyca. 

W myśl uregulowań zawartych w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w/w inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
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na środowisko, Burmistrz Głuszycy pismem z dnia 28.02.2019 r. znak GKiM.6220.1.2020.1.TK, 

zawiadamiając strony o wszczęciu postępowania jednocześnie wystąpił do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wałbrzychu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie 

obowiązku sporządzenia raportu i ustalenia jego zakresu. 

 W opinii z dnia 13 marca 2020 r. (znak PSSE/ZNS/624-05/SM/20) Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko. Opinie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko wyraził także, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od pełnomocnika inwestora, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – opinia z dnia 31 lipca 2020 r. (znak 

WOOŚ.4220.148.2019.JS.6) oraz Zarząd Zlewni w Legnicy Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 

30 lipca 2020 r. (znak WR.ZZŚ.1.435.47m.2020.ASD), ze wskazaniem warunków 

środowiskowych dla planowanej inwestycji. 
 

Zgodnie z kartą informacyjną dołączoną do wniosku, z uwzględnieniem uzupełnienia 

z dnia 17 lipca 2020 r., w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi powiatowej 

nr 3363 w Głuszycy Górnej, na odcinku o długości ok. 1420 m, od km 0+050.00 

do km 1+470.00. Prace będą polegały głownie na sfrezowaniu starej nawierzchni do głębokości 

ok 15 cm, a następnie położeniu nowej. Ponadto przewidziano oczyszczenie istniejących rowów 

odwadniających, odbudowę zawalonych przepustów oraz położenie korytek odwadniających 

w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykonania rowów. 

 

Inwestycja ma charakter lokalny. W trakcie realizacji inwestycji wystąpią czasowe 

uciążliwości związane z pracą maszyn, w szczególności zwiększone emisje hałasu, spalin, pyłu 

podczas prowadzenia prac ziemnych oraz frezowania nawierzchni, a także emisja 

węglowodorów i innych substancji związanych z wylewaniem nowej nawierzchni bitumicznej. 

  Zasięg uciążliwości związanej z hałasem oszacowany został na odległość 100 do 150 m 

od miejsca prowadzenia robót. 

Powyższe uciążliwości ustąpią jednak po zakończeniu robót. 

 Etap realizacji inwestycji związany będzie z powstawaniem odpadów związanych 

z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników, a także odpadów typowych dla 

prowadzenia robót ziemnych przy naprawie czy przebudowie dróg. 

Wszystkie powstające odpady, które nie będą nadawały się do powtórnego wykorzystania 

w ramach inwestycji, będą gromadzone selektywnie w odpowiednich pojemnikach, a następnie 

wywożone przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Na potrzeby pracowników zostaną zainstalowane przenośne toalety typu TOI TOI. Ścieki 

bytowe będą wywożone do pobliskiej oczyszczalni ścieków. 

Inwestycja zlokalizowana jest granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami 

tj. jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - „Bystrzyca od źródła do Walimki” 

o kodzie PLRW60004134189, mającej status silnie zmienionych części wód o złym stanie, 

o umiarkowanym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Dodatkowo inwestycja 

znajduje się w granicach obszaru jednolitych części wód podziemnych (JCWPd 108 o kodzie 

PLGW6000108), która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. 

W nawiązaniu do opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd 

Zlewni w Legnicy, inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód 

(powierzchniowych oraz podziemnych) oraz na realizację celów środowiskowych, określonych 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). 
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Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 mającego specjalne 

znaczenie dla Wspólnoty tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko – 

Kamiennogórskie (PLB020010) oraz Góry Kamienne (PLH020038). 

 W celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na pobliską roślinność oraz 

zwierzęta wykonawca ma obowiązek zabezpieczania terenu w trakcie prowadzenia prac 

z użyciem ciężkiego sprzętu odpowiednio gęstą siatką, uniemożliwiająca przedostanie się 

małych zwierząt. Ponadto wykonawca ma obowiązek składowania materiałów budowlanych 

z dala od potencjalnych miejsc występowania siedlisk. 

 Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia i jego lokalny charakter, przy uwzględnieniu 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, nie będzie ono miało znacząco 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Z ww. powodów należy wykluczyć możliwość oddziaływanie transgranicznego 

inwestycji, podobnie jak możliwość wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. 

 

W wyniku przeprowadzonych prac sposób użytkowania terenu, ani charakterystyczne 

parametry drogi nie zmienią się. Droga ma charakter lokalny i służy głownie jako droga 

dojazdowa do budynków mieszkalnych oraz droga dojazdowa do gruntów rolnych i lasu. 

 Inwestycja wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo użytkowników drogi i komfort jazdy 

samochodem. Usprawni też sposób odprowadzania wód opadowych, zmniejszając ryzyko 

zalewania nieruchomości sąsiednich, zabudowanych przez budynki mieszkalne. 

 

Mając powyższe na względzie orzeka się jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w ust 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 

6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 

 
Otrzymują: 

1. Wg. rozdzielnika (zgodnie z art. 64 ust.1 u. o udost. info. o środ.); 

2. ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne 

ul. Osiedle Różane 12B/8, 58 - 200 Dzierżoniów; 

3. BIP od dnia 13.10.2020 r.; 

4. a/a – GKiM. 

 

Sprawę prowadzi: Tomasz Krzak 

inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

tel. (74) 8866747 

 


