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Na pod.stawic art. 105 § 1 ustawy /. dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu

poslt^powania admini.stracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016

r.. poz. 23 ze zm. ), art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostypnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie srodowiska oraz oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze

zm. ) oraz rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsi(;wziec mogacych znacz^co oddzialywac na srodowisko (tj. Dz. U. Z 2016 r.. poz.

71 ). po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2016 r. Gminy Wielgie o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjs; przedsi^wzi^cia polegaj^cego

na „Przehii(lowie dro^^i <;minnej nr 170801C Bt^llewo-Zakrzewo-Kamienne Brody

( przez wies B^tlewo )."

o r /. e k a m

umorzyc postcpowanie w calosci jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania deeyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegaj^cego na „Przehudowie

drogi gminnej nr 170801C B^tlewo-Zakrzewo-Kamienne Brody ( przez wies

B^tlewo )."

Uzasadnienic

Wnioskiem z dnia 13.05.2016 r. Gmina Wielgie wyst^pii o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj(? przedsic^wzi^cia polegaj^cego na

„Przehudowie drogi gminnej nr 17080IC B^tlewo-Zakrzewo-Kamienne Brody ( przez

wies B^tfewo )."

Na podstawie art. 61 § 4 i art 49 ustawy /. dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu

post^powania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm. ) w zwi^zku art. 73



Ze zgromadzonej dokumentacji w sprawie wynika. ze przedmiotem inwestycji

jesl przebudowa drogi gminnej nr 170801C B^tlewo-Zakrzewo-Kamienne Brody ( przez

wies B(^tlewo ) na odcinku od km 0+000 do km 0+942. Obecnie ta droga ma

nawierzchni^ nieutwardzon^. Planuje si^ jej utwardzenie oraz poszerzenie do szerokosci

jedni 5,0 m. Calkowita dlugosc projektowanego odcinka wyniesie ok. 942 m.

Teren inwestycji nie jest obj^tym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Zamierzenie realizowane b^dzie na terenie poiozonym poza granicami

obszarow chronionych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

( Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm. ), w tym poza obszarami Natura 2000.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska

oraz oddziatywania na srodowisko, przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko

wymaga realizacji planowanych przedsi^wzi^e, mogijcych znacz^co oddzialywac na

srodowisko. Katalog tych inwestycji okresla rozporzcjdzenie Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsi^wzi^c mogcjcych znacz^co oddzialywac na

srodowisko.

Przedmiotowe zadanie nalezy rozpatrywac w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt. 60

ww. rozporz4dzenia, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci

przedsi(y'wzi^cia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty

mostowe w cicjgu drogi o nawierzchni twardej. z wyl^czeniem przebudowy drog oraz

obiektow mostowych stuz^cych do obstugi stacji elektroenergetycznych i

zlokalizowanych poza obszarami obj^tymi ochronq przyrody, o ktdrych mowa w art. 6

ust. 1 pkt. 1-5. 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Calkowita dlugosc pianowanego zadania nie przekracza 1 km, a zatem inwestycja

ta nie kwalifikuje si^ do katalogu przedsi^wzi^c wymienionych w cyt. rozporzcjdzeniu

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, w oparciu o uzyskane opinie,

informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsi(;wziq:cia oraz uzupelnieniu do karty

informacyjnej z dnia 25.07.2016 r. nalezalo umorzyc post?powanie.

Wobee powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.


