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POSTANOWIENIE

Na podstawie ań'ó3 tlst'2' ustawy Z dnia 3 paździenrika 2008r' o udostępnianiu
inforrrracji o środowisku olaz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 20l6l.poŻ.353

zezń.),zwdl'ejdalejwskrócieustawąoośorazwnawiąZaniudo$3ust.2pkt2,\Ą'związkuzs3

ust. 1 pkt 60 roŻpoŹądzęnia Rady Ministlów z drria 9 listopada 20l0r'' W sprawie przedsięwzięć
nogących znacząco oddŻiaiywać na środowisko (Dz. U. z 2016''poz.'71), oftz Da podstawie alt'
123 ustawy z dnia 14 czelwca 1960 r'-Kodeks postępowania administracyjnego (t. j' Dz' U. z2016
r' poz.23),po rozpatrzeniu wl'liosku Inwestora' Zaźądu Dróg wojewódzkich w Łodzi.

Postanawiam

odstąpić od obowiązków plzeplowadzerria oce[y oddziaływania na środowisko przedsięrłzięcia na
drogi rrojcrvódzkicj nr 7E5 nl oJcinku Mlynck-Żytno".'

'.Rozburlorric

UzĄsadnicnie
Wnioskiem, z dnia 20 grudnia 201ó r'' o Żnaku ID'6ll.l360'2016'Rc.785 (datawpływudo
tut' UŹędu| 23 grrrdnia 2016r.) Inwestor Zatz'ądu Dtóg Wojewódzkich w ŁodzrL, z siedzibą w
Lodz| ptzy ul' Sienkiewicza, wyslryj] do Wojta Gminy Żyno o wydanie decyzji o
środowiskowyclr uwarunkowaniacl't dla pr'zedsięwzięcia polegającego na,,Rozbudowie drogi
rrojerródzkicj nr 785 na odCinku Mlynck-Żytno".'
wójt Gminy Źytno w dniu 12 styczDia 2017 r. lvszcŻął pos1ępowanie administlacyjne w
sprawie wydalria decyzji o śIodowiskowyclr rrwalunkowaniaclr dla przedsięwzięcia polegającego
na ..Ro/budotvic drogi lvojcwódŻ kicj llr 785 nlr odcinku M11nck-Ż5 tno''.'
Stlony postępowania admiDistracyjnego' na podstawie art.49 k' p. a'' w powiąZaniu z ań' 74 ust' 3
ustawy oośoraz ar1. 61 ust' 4 k' P. a zostaly po\Ą,iadon]ione o wszczęciu poslępowJnia
administracyjnego w pźedtliotowej splawie popŹez obwicsuczcnie (pismo rł1'wieszone la okres
llrill' l4 dni na |.blicy oglos./el) Urzędu Llllilr'r 7ytno
Zgodnie z art' 75 ust. l pkt 4 ustawy oośolgaDern właściwynldo rłydania decyz'ji o
środowiskowyclr urvarunkowaniaclr dla tcgo typu przedsięwzięcia jesl wójl .burmistrz lrrb
prezydent miasta.
wójt Gminy Żytno pismenr Z l2 stycŻllic 20t7l'. znll: RŚ.6]20.l.2ol7' zwrócil się do
Regionalnego Dyrektola Ocluony Srodowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego lDspektola
Sanitarnego w Radomsktt o wydanie opirrii W spm}vie potŹeby Przeplowadzcnia occny
oddziaływauia na śr'odowisko oraz ewentualnego zaloesu mpoltu o oddzialywaniu rra środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na ,.Rozbudorvie drogi WojewódŻkiej nr 785 na odcirrku Młynek_

Do pislna dołączot'io m.in. ka ę inlbr'macyjną przedsięwzięcia. kopię wniosku o wydanie
decyzji o ślodowiskowych uwarunkowaniach oraz wykaz działek przewidzianyclr do prowadzerria
prac pru ygotowalvczych polegających lla wycince dŹew i kŹe\ł'óW
Planowane pźedsięwŻięcierrależ1' do przcdsięwzięć mogących potencjalnie zllacząco
oddziaływać na ślodowisko. o któIych lDowa w s j ust. 2 pkt 2 rozpoŹądzcDia Rady Ministlólv

zdnia 9 listopada 20l0r W sprawie pźedsięwzięć nogących Znacząco oddziałyu,ać Da

środowisko' tj.: ''polegające na rozbtulolłie, przebudotl,ie lub monlc|żLl realizoy,anego lttb
zrealizoy)aneqo przedsię\r]zięcia iy 1ienionego 't1) LlsI' l' z \|ylączenien przypadkóll,, ł którycll
Lieg.iąca z]11i0nie lub polłstająca v, y,yniku rozbLldoy,y, pl.zebudowy lllb montążll część
reąlizołanego lub zretlizovanego przedsięvzięcią nie osiąEa pfugór1, olo'eślonych 1,l, ust. l, o ile
Progi le zost.lly ok-eślot1e", w związku Ż s j ust' 1 pkt 60 ww. tozpotządzenia, tj. ,'drogi
o navierzchni |vardei o cąlko1lilej długościprzeclsięlłzięcia Pou,yżei ] kn1 inne i: ||y icnione
1| s 2 LlŚ!' ] pkl J] i 32 oraz obiekty nostoie w ciąEu drogi o nav,ierzchni ll1,ardej' z 1|ylączeniem
Przebudoi,y dróg ortlz obiekló|, nosto|l)ych, slttżącycll do obslugi stacji eleklroenergelyczl1ych
i zlokalizov,anych 1'loztt obszcu ąn1i obięIymi fbrmanli ochrclny przyody, o fuólych ou,a w t(rl' ó usr'
1 pkt ]-5, 3 i 9 Ll"źov,y 2 dnia ló h1,ietnia 2001 t' o ocltl'onie przyrody'''
Rcgionalny. Dylektor ochrony Środowiska w Lodzi, w piśmie Ż dnia l lutego 2017 r'
woosJ'4240-46'20l7'MGl wyt'aził opinię, iż nie zaclrodzi koniecznośćplzeplowadzenia
oceny oddziaływania dla przedmiotowego ptzcdsięwzięcia na śtodowisko
o Żl1aku:

Państwowy Powjatowy Inspektor Sanilarrry w Radornsku w piśt'niez dnia 1 lutego 2017 I'.
o Znaku: PPIS-ZNS/450/03/17 stwieldzil bmk pollzeby pŹcplowadzenia oceny oddziałylvania
przedIniotowego pŹedsięwzięcia na środowisko'

Po przeprowadzeniu analizy dostalczonyclr rłr'az z wnioskiem

mater.iałów, w tym kafty
informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie uwarunkowa a przedstawione w aft. 63 ust1
ustawy oośPrezydent Miasta Sieladz uznał' Że nie jes1 konieczne przeplowadzenie oceny
oddziaJv."vania przedmiotoWego przedsięwzięcia na śl'odowisko arsumentuiąc to.
Na podstawic informacji zawartych w kalcie informacyil1ei przedsięwzięcia można stwierdzić
bmk moż]iwościrłystąpicnia oddziaływania o znaczne1 wiclkości lub zIożoności.Przedmiotowe
przedsięwzięcia na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwale o charakterze ciągłynr'
jednakże zalówno w t'azie eksploa1acji, jak i w fazie rcalizacjj ptzy zachowaniu odpowiednich
śl'odków i technik Dic powinno alacząco oddzialywać na środowisko.Z uwagi na lodzaj
przedsięwzięcia oddzial1.wania będą zasięg lokalny i mało znaczący. w karcie informacyjnej
zaproponowano rozwiązania chlotliące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje
prarvdopodobietistr.vo wystąrienia znaczących oddziaływań i innyclr uciążliwości.Nie przewiduje
się ponaólormatywnego oddziaływania na środowisko.
Po pzeprowadzonej analizie pŹedłożoDych materiałów oraz bi
ę powyższe
u\ł'arunkowania' odstą]iono od konieczności przeplowadzenia oc
nia na środowisko
plzedsięwzięcia inwestycyj nego'
\

Pouczeńic

Na niniejsze postanowienie nie służyzażaleĄie
otrzymują:
1' Zarząd Dróg wojewódzkiclr w Łodzi
Ż. a/a
3. pozostałe strony
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