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Slawków, dnia 08 lipiec 2009r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. l 06 Kpa, w zwiazku z art.63 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.I227ze zm.), §3 ust. l pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem planowanego przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pózn.zm.) oraz art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca I990r.o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn.zm.) po zasiegnieciu opinii Starosty Bedzinskiego oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Górniczej

POSTANAWIAM

Planowane przedsiewziecie pn: "Budowa drogi z pol?oczem na ul. gen. Sikorskiego
i ul. PCK na odcinku miedzy ul. Obr. Westerplatte a ul. Zawalna w Slawkowie" nie
wymaga sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowis~o.

UZASADNIENIE

Po zasiegnieciu opinii Starosty Bedzinskiego wydanej postanowieniem Nr WAiS.II. 7633-035/09
z dnii1 29 czerwca 2009r. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie
Górniczej wydanej postanowieniem Nr NS/ZNS/523/45512461144/09 z dnia 02 lipca 2009r.
stwierdzam, ze zgodnie z § 3 ust.l pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada
20041'. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem planowanego
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573
z pózn.zm.) planowane przedsiewziecie pn: "Budowa drogi z poboczem na ul. gen. Sikorskiego
i ul. PCK na odcinku miedzy ul. Obr. Westerplatte a ul. Zawalna w Slawkowie" kwalifikuje sie do
rodzaju przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla których obowiazek
sporzadzenia raportu moze byc wymagany. Biorac pod uwage kryteria wymagane w § 5 ww.
rozporzadzenia zwiazane z kwalifikowaniem planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco
oddzialywac na srodowisko do sporzadzenia raportu oraz uwzgledniajac rodzaj i skale
przedsiewziecia stwierdzono, ze zakres prac przewidzianych do realizacj i nie wplynie znaczaco na
srodowisko. Oddzialywanie na stan srodowiska, w zakresie emisji halasu, powstawanie odpadów
wystapi tylko na etapie realizacji inwestycji i zwiazane bedzie z pracami budowlanymi.
Uciazliwosci te beda mialy charakter okresowy i po zakonczeniu robót ustana.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach ul. Dabrowskiego 23 za posrednictwem Burmistrza Miasta
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