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Łubniany, dnia 20.12.2016 r. 
RG.6220.18.07.2016.TL 
 
 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 63 ust. 2 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 Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), w związku 

z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                          
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po przeanalizowaniu wniosku Pana Leszka 
Rzeczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Drogowe Biuro Inżynierskie 
Leszek Rzeczkowski z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 24a/27, 03-185 Warszawa działającego w 
imieniu inwestora: Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 
na „Budowie ścieżek rowerowych i przebudowie dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany 
z gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica, aż do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 przez 
przysiółek Surowina w kierunku miejscowości Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wielki” 
 
 
 

stwierdzam 
 
 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie ścieżek rowerowych i przebudowie dróg – odcinek nr 3 od granicy 
gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości 
Brynica, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej               
nr 1702 przez przysiółek Surowina w kierunku miejscowości Świerkle do granicy z gminą 
Dobrzeń Wielki”. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Wnioskiem z dnia 21.11.2016 r. Pan Leszek Rzeczkowski prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski z siedzibą przy               
ul. Myśliborskiej 24a/27, 03-185 Warszawa działający w imieniu inwestora: Gmina Łubniany,         
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany na podstawie upoważnienia nr RO.0052.12.2016 z dnia 
27.04.2016 r. zwrócił się do Wójta Gminy Łubniany o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie ścieżek 
rowerowych i przebudowie dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń 
Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica, aż do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 przez przysiółek Surowina w 
kierunku miejscowości Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wielki”. Do wniosku dołączono 
wymagane załączniki, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 
353 ze zmianami). 
 Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że 
w zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi przebudowa dróg, budowa ścieżek 
rowerowych i tras pieszo – rowerowych wzdłuż dróg i w związku z tym, w oparciu o § 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zmianami) planowane przedsięwzięcie 
zakwalifikowano do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) Wójt 
Gminy Łubniany zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr RG.6220.18.02.2016.TL z dnia 
25.11.2016 r.) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo               
nr RG.6220.18.03.2016.TL z dnia 25.11.2016 r.).  
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem                                                      
nr WOOŚ.4241.453.2016.IOC z dnia 14.12.2016 r. (data wpływu 15.12.2016 r. – przesłane w 
wersji elektronicznej przy pomocy platformy ePUAP) wyraził opinię, że dla planowanego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydał opinię                                         
nr NZ.4315.2.103.2016.EK z dnia 08.12.2016 r. (data wpływu 12.12.2016 r.), w której stwierdził, 
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Według informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planowana 
inwestycja polegać będzie na przebudowie dróg, budowie ścieżek rowerowych i tras pieszo – 
rowerowych wzdłuż dróg na odcinku nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 Kup – Jełowa w miejscowości Brynica, aż do skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 1702 Czarnowąsy – Brynica i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 przez 
przysiółek Surowina w kierunku miejscowości Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wielki. W 
ramach przedsięwzięcia projektuje się ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m - 2,5 m o nawierzchni 
z betonu asfaltowego na drodze wojewódzkiej i poza obszarem zabudowanym na drodze 
powiatowej oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na obszarze zabudowanym. Z 
uwagi na brak możliwości zajęcia terenu przyległego szczególnie terenach ścisłej zabudowy 
ścieżka pieszo – rowerowa będzie ulegała przewężeniu. Ścieżka od jezdni oddzielona będzie 
krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. Od strony zieleni ścieżka ograniczona będzie 
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obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Na przejazdach dla rowerów projektuje się 
krawężnik betonowy na ławie betonowej. W miejscach wykonania krawężników wzdłuż jezdni 
projektuje się poszerzenie jezdni (jedno lub dwustronne) do szerokości 6,0 m na drodze 
powiatowej i 6,5 m na drodze wojewódzkiej.  
Odcinki, na których przewiduje się poszerzenie jezdni (kilometracja przybliżona ścieżki): 
a) droga powiatowa nr 1702 Czarnowąsy – Brynica: 

 1+127 do 1+766 (639 m) 

 2+587 do 2+818 (231 m) 

 3+903 do 3+993 (90 m) 

 3+933 do 4+007 (74 m) – obustronne poszerzenie 
b) droga wojewódzka nr 461 Kup - Jełowa 

 4+007 do4+083 (76 m) 

 4+083 do 4+116 (33 m) – przebudowa skrzyżowania/zjazdu 

 4+116 do 4+322 (206 m) 

 4+322 do 4+402 (80 m) – obustronne poszerzenie 

 4+402 bp 4+552 (150 m) 

 4+556 do 4+962 (406 m) 

 5+208 do 5+417 (209 m) 

 5+532 do 6+020 (488 m). 
Całkowita długość projektowanej ścieżki wyniesie 6,715 km. Natomiast łączne długość 
odcinków dróg, które w ramach inwestycji zostaną przebudowane wynosi 2,682 km. W 
miejscach, w których trasa ścieżki przebiega po rowach drogowych przewiduje się zarurowanie 
rowów. W tych miejscach projektuje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego w celu 
odwodnienia jezdni.  

Do odwodnienia jezdni i ścieżki projektuje się wykonanie ujęć ulicznych (studni 
odwodnienia liniowego) włączonych do zarurowanego rowu. W przypadku braku możliwości 
wykonania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe rozważa się 
podłączenie do studni chłonnych. Ponadto na istniejących rowach krzyżujących się z ścieżką 
rowerową, zostaną wykonane przepusty. 
Parametry techniczne planowanej inwestycji są następujące: 
a) ciąg rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej: 

 8 cm betonowa kostka bezfazowa, 

 3 cm podsypka bazaltowa 0 – 3 mm, 
 15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm, 
 15 cm warstwa wyrównawcza z gruntu niewysadzinowego np. pospółki 0 - 20 mm, 

b) ciąg rowerowy o nawierzchni asfaltowej: 

 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, 
 3 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8S, 
 15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm, 
 15 cm warstwa wyrównawcza z gruntu niewysadzinowego np. pospółki 0 - 20 mm. 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w trakcie realizacja inwestycji będzie następujący: 

 zdjęcie asfaltu z powierzchni istniejącej drogi – odcinkowo, 

 zdjęcie warstwy podbudowy drogi – odcinkowo, 

 zdjęcie humusu z dodatkowo zajmowanej powierzchni, 

 wyrównanie powierzchni terenu do profilu drogi, 

 przebudowa sieci uzbrojenia terenu w miejscach, gdzie będzie to niezbędne, 
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 zabudowa kanalizacji deszczowej pod ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo – 
rowerowymi (odcinkowo), 

 układanie warstw podbudowy drogi (poszerzenie) i ścieżek rowerowych oraz jej 
zagęszczanie, 

 układanie warstwy bitumicznej  jezdni i ścieżki rowerowej oraz kostki betonowej na 
odcinkach ciągów pieszo – rowerowych na obszarze zabudowanym, 

 uporządkowanie terenu i przywrócenie funkcji jaką powinien posiadać. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie usunięcia drzew w ilości ok.130 szt., 

a także lasów zagajników o powierzchni 3650 m2 oraz krzewów z powierzchni  5760 m2.  
Planowane przedsięwzięcie przeanalizowano pod kątem uwarunkowań określonych w 

art. 63 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 
środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami).  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w pasach dróg publicznych, tj. drogi 
wojewódzkiej nr 461 Kup – Jełowa oraz drogi powiatowej nr 1702 Czarnowąsy – Brynica. 
Powierzchnia działek w granicach pasa drogowego zajmowana przez drogi, wzdłuż których 
projektowane są ciągi rowerowe i pieszo – rowerowe wynosi około 10,7 ha. Do realizacji 
przedsięwzięcia niezbędne będzie wykupienie dodatkowej powierzchni terenu – ok. 1,8 ha. Na 
podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji stwierdzono, że planowana inwestycja nie ma 
powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane 
oddziaływanie na środowisko. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że 
w ramach realizacji planowanej inwestycji wykorzystywane będą takie surowce, jak: woda, 
piasek i inne kruszywa (w ilości ok. 4 850 Mg), emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, stal, papy 
zgrzewalne, humus, a także paliwa wykorzystywane podczas pracy sprzętu budowlanego. 
Natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nastąpi zużycie mieszanki piaskowo – solnej, jako 
środka zimowego utrzymania dróg. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia, w związku z pracą sprzętu budowlanego i 
transportowego, wystąpi lokalny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
Uciążliwość ta będzie jednak miała charakter krótkotrwały i ustąpi wraz z chwilą zakończenia 
prac. Natomiast podczas eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni 
wpłynie jednak bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co 
ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia w wyniku prowadzonych robót budowlanych może 
wystąpić oddziaływanie na środowisko związane z emisją hałasu. Uciążliwości te nie będą miały 
jednak istotnego wpływu na środowisko, gdyż prace będą prowadzone w porze dziennej, a 
przewidywany czas prowadzonych prac będzie relatywnie krótki. Uciążliwości ustaną wraz z 
zakończeniem robót budowlanych. Z kolei po zrealizowaniu przedsięwzięcia nastąpi poprawa 
stanu technicznego jezdni, która wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i 
zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu 
komunikacyjnego. 
 Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących odpadów: 

 mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod odpadu 
13 01 10*) w ilości ok. 0,01 Mg, 

 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych (kod odpadu 13 02 05*) w ilości ok. 0,01 Mg, 

 opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) w ilości ok. 0,001 Mg, 
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 opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości ok. 0,01 Mg, 

 opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04) w ilości ok. 0,01 Mg, 

 opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05) w ilości ok. 0,05 Mg, 

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(kod odpadu 15 01 10*) w ilości ok. 0,01 Mg, 

 sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np.: PCB) – kod odpadu 15 02 02* - w ilości ok. 0,005 Mg, 

 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 02 (kod odpadu 15 02 03) w ilości ok. 0,005 Mg, 

 odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) w ilości ok. 30,0 Mg, 

 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (kod odpadu 17 03 02) w ilości           
ok. 200,0 Mg, 

 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod odpadu 17 05 04) w 
ilości ok. 30,0 Mg, 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) w ilości ok. 0,03 Mg. 
Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone w sposób selektywny, 
a następnie odbierane przez uprawniony podmiot posiadający stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarki odpadami poza glebą, która zostanie wykorzystana przy rekultywacji, po 
zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji inwestycji, wytwarzane będą następujące rodzaje 
odpadów: 

 inne niewymienione odpady (kod odpadu 13 08 99*) w ilości ok. 0,05 Mg/rok, 

 odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) w ilości ok. 1,0 Mg/rok, 

 odpady z czyszczenia ulic i placów (kod odpadu 20 03 03) w ilości ok. 0,03 Mg/rok. 
Odpady te będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym jednostkom 
w zakresie gospodarowania odpadami. 
 Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych zorganizowane zostanie zaplecze sanitarne 
dla pracowników budowy. Wody opadowe i roztopowe z poziomu remontowanych jezdni i 
wybudowanych ciągów pieszo – rowerowych odprowadzane będą przez system spadków 
poprzecznych i podłużnych powierzchniowo do rowów przydrożnych, a na odcinkach 
skanalizowanych (rowy zarurowane) do studni chłonnych. Nie przewiduje się instalowania 
separatorów i osadników dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z 
remontowanych jezdni. Jest to podobny system, jaki funkcjonuje obecnie. Powierzchnia terenu 
utwardzonego, jaki będzie odwadniany wynosi ok. 5,7 ha (długość ok. 6,7 km o szerokości 
średnio 6 m jezdni i 2,5 m ciąg rowerowy lub chodnik). 
Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach: 

 JCWP o kodzie PRLW600019132889 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia(EW. do 
Budkowiczanki), rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta o stanie złym (status: naturalna część 
wód), ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona, bez derogacji; 

 JCWP o kodzie PRLW60001711932 Klepacz, potok nizinny piaszczysty o stanie złym (status: 
naturalna część wód), ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona, bez 
derogacji. 

W oparciu o powyższe ustalono, że planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój 
charakter i skalę nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 
Stwierdzono zatem, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451). 
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Biorąc pod uwagę rodzaj używanych materiałów do realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz stosowane technologie należy stwierdzić, że zarówno podczas realizacji, 
jak i eksploatacji, nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

Inwestycja będzie realizowana poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 
ze zmianami), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich 
siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Projekt 
realizowany będzie w odległości ok. 5,3 km od granic obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie 
PLB020002, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu 
i RDOŚ w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 (Dz. Urz. Woj. Dol. Poz. 1944 i Dz. Urz. Woj. 
Op. Poz. 1101). We wskazanym akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne 
zagrożenia dla ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz 
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie 
generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość 
osiągnięcia celów działań ochronnych. Ponadto ustalono, że w zasięgu oddziaływania 
planowanej inwestycji nie występują: 
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
b) obszary wybrzeży, 
c) obszary górskie, 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych, 
e) obszary przylegające do jezior, 
  W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, a zarazem w zasięgu jego 
oddziaływania nie występują także: 
a)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
b)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.  
  Na terenie nieruchomości objętych planowanym przedsięwzięciem nie występują 
gatunki objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                                     
9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1408). 
  Ponadto 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” przyjętego uchwałą                                 
Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.10.2013 r. stwierdzono, że 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze, na którym występują 
przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10. Jednak biorąc 
pod uwagę charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że jego realizacja nie pogorszy stanu jakości 
powietrza w rejonie jego realizacji. 

Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje tereny o niskiej gęstości zaludnienia, poza 
występowaniem krajobrazów o wysokich walorach historycznych, kulturowych i 
archeologicznych.  

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

W wyniku przeprowadzonej analizy wszystkich uwarunkowań określonych w                     
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 
środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) stwierdzono, że wpływ 
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie i życie ludzi zarówno w fazie 
realizacji,  jak i w fazie funkcjonowania nie będzie znaczący. 
 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, jego 
usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, po uwzględnieniu opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, organ prowadzący postępowanie uznał, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
 

 
 
 
 
Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Pełnomocnik inwestora – Pan Leszek Rzeczkowski  
Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski 
ul. Myśliborska 24a/27 
03-185 Warszawa 

2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 
środowisko  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) poprzez zamieszczenie obwieszczenia na: 

 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

 tablicy ogłoszeń sołectwa Brynica 

 stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl) 
3. a/a 
 
 

Do wiadomości: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole 


