Brody, dnia 7 lipca 2017 r.
IT.6220.3.2017

Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1
i 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 (t.j. Dz. U.
z 2016, poz.353 z późn. zm.), oraz § 3 ust 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016,
poz. 71) po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – opinia znak: WZŚ.4240.239.2017.KS z dnia 6 lipca
2017 r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia znak: NZ.771.R.141.2017 z dnia
24 czerwca 2017r.

postanawiam
nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin –
Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno na dz. nr nr 1/4, 3/1, 15, 30, 36, 43, 59, 60 Obręb
0015 Wierzchno jedn. ew. 081103_Brody.

Uzasadnienie
Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym
w dniu 19 czerwca 2017 r. przez TARCOPOL sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM CONSULTING
ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław, działającego z pełnomocnictwa Inwestora – Zarządu Dróg
Wojewódzkich al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno na dz. nr
nr 1/4, 3/1, 15, 30, 36, 43, 59, 60 Obręb 0015 Wierzchno jedn. ew. 081103_Brody.
Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z wnioskiem inwestora, będzie polegała na przebudowie
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno.
Na terenie objętym przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa nie występuje
w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obiektu. Na obszarze objętym planowaną inwestycją,
jak również w zasięgu jej oddziaływania, nie znajdują się tereny chronione akustycznie. Przebudowa
mostu nie przyczyni się do wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Emisja hałasu i pyłów do powietrza
pozostanie na niezmienionym poziomie.
Planowana inwestycja obejmie :
- przebudowę obiektu mostowego,
- budowę jezdni, pobocza gruntowego (lewo- i prawostronnego),
- budowę ciągu pieszo-rowerowego.
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała w fazie eksploatacji na przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 oraz ich spójność i integralność oraz inne występujące w tym rejonie formy
ochrony przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 stanowią Mierkowskie Wydmy PLH080039,
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położone w odległości ponad 6 km od terenu objętym wnioskiem. Przedmiotowe przedsięwzięcie
zlokalizowane jest w odległości ok. 3,6 km od obszaru chronionego krajobrazu Zachodnie okolice
Lubska, w odległości ok 4 km znajdują się obszary siedliskowe Jeziora Brodzkie, a w odległości ok. 500
m – pomnik przyrody skupisko drzew rosnących na terenie parku w m. Wierzchno.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71), planowana
inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W toku postępowania przeanalizowano zgromadzone materiały - wniosek inwestora
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia oraz informacje o planowanym przedsięwzięciu, wymagane art. 74 ust. 1 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.
Pismem znak IT.6220.3.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żarach w sprawie wydania opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji
polegającej polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice
– Starosiedle w miejscowości Wierzchno.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach po zapoznaniu się ze złożonymi
dokumentami wydał opinię znak NZ.771.R.141.2017 z dnia 24 czerwca 2017 r., że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim po zapoznaniu się ze
złożonymi dokumentami pismem znak WZŚ.4240.239.2017.KS z dnia 6 lipca 2017 postanowił uznać,
że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin
– Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Po zastosowaniu rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia w fazie
realizacji i eksploatacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych substancji lub energii
w środowisku oraz nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Stwierdzono, że zasięg oddziaływania
inwestycji będzie miał charakter wyłącznie lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.
Kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71), po analizie
zebranych materiałów związanych z planowaną inwestycją oraz po uzyskaniu niezbędnych stanowisk
organów i instytucji określonych w art. 64 ust. 1 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, postanawiam dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie
stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie
Zgodnie z art. 65 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 na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenie w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania.
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Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
TARCOPOL sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting
ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław
2. P.p. Halina i Remigiusz Darmach zam. Stargard Gubiński.
3. Pan Bolesław Sykała zam. Koło.
4. Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
5. Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze
ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra.
6. Kapitał Rolny sp. z o.o. „w organizacji”
Osiedle Jagiellońskie 81/1, 61-218 Poznań.
7. www.bip.brody.pl.
8. Tablica ogłoszeń UG Brody.
9. Tablica ogłoszeń sołectwa Wierzchno.
10. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.

