Konstantynów Łódzki, dn. 24 grudnia 2008 r.
T-I. 7632-29/III/08

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227) po zasięgnięciu opinii
organu ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

postanawiam
uznać za zasadne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w sprawie określonej we wniosku z dnia 16 grudnia 2008r. o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1112E ul. Niesięcin (dz. o nr ewid. 199/2, obręb K-21)
w Konstantynowie Łódzkim
Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia ma środowisko i zdrowie ludzi
powinien być wykonany w zakresie wskazanym w art. 66 ust. 1 w/w Ustawy.

UZASADNIENIE
Wdział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach z siedzibą przy
ul. Piłsudskiego 2 przedstawił w tut. Urzędzie wniosek w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1112E ul. Niesięcin (dz. o nr ewid. 199/2, obręb K-21)
w Konstantynowie Łódzkim.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ppkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać

na

środowisko

oraz

szczegółowych

uwarunkowań

związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione
w art. 2 ust. 1, pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na
budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu
drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej,
konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego

dróg zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Przedstawiona

informacja

ekologiczna

nie

zawiera

pełnych

informacji

o oddziaływaniu na środowisko oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Sporządzenie raportu
pokaże rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko i jego elementy objęte oddziaływaniem.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za
pośrednictwem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.

Otrzymują:
1. Wydział Dróg i Mostów Starostwa Pabianickiego, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego
2. A/a

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 95-200 Pabianice ul. Kilińskiego 10/12

