
Opatów, dnia 16.07.2020 r.
OSW.6220.2.2020

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1, art. 85 ust 1, ust
2 pkt 2 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kpa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.256) oraz §3 ust 1 pkt 62  Rozporządzenia RM z dnia 10
września 2019 r. w sprawie w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
42-152 Opatów  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi
gminnej nr 664 005 S w miejscowości Waleńczów, ul. Julianów, gm. Opatów, powiat Kłobuck,
woj. śląskie

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
p.n.:  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 005 S w miejscowości Waleńczów,
ul. Julianów, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

oraz wskazuję następujące warunki i wymagania:
1.  zaplecze  techniczne,  miejsca  magazynowania  materiałów  budowlanych  i  odpadów  oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie
utwardzonym,  w  sposób  zabezpieczający  przed  przedostawaniem  się  zanieczyszczeń  do
gruntu;
2.  sprzęt  i  maszyny  wykorzystywane  podczas  realizacji  inwestycji  powinien  spełniać
odpowiednie  standardy  jakościowe,  techniczne,  wykluczające  emisje  do  wód  i  do  ziemi
zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary i paliwo);
3.  w  czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  należy  prowadzić  stały  monitoring  stanu
technicznego  sprzętu  budowlanego  i  transportowego  oraz  przypadków  wystąpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia
dla środowiska gruntowo-wodnego.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  odcinka drogi gminnej nr 664 005 S w
miejscowości Waleńczów, wszczęto na wniosek  Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-
152 Opatów.

Po przeanalizowaniu dokumentacji wniosku w/w  przedsięwzięcie zakwalifikowano  jako
mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  którego  wymagane  jest
uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  dla  którego  konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z 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 (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 283 ze zm.), stwierdza organ właściwy do wydania w/w decyzji.

 Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  62  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10
września 2019 r. w sprawie w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U.  z  2019  poz.  1839),  należy  do  przedsięwzięć,  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać  na środowisko,  dla  których sporządzenie  raportu  oddziaływania  na  środowisko
może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej powyżej ustawy wystąpiono do
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach,  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Sieradzu pismami z dnia  23.06.2020r. znak OSW.6220.2.2020 o wydanie opinii w



sprawie  stwierdzenia  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko oraz  określenia zakresu raportu jeżeli zostanie stwierdzona taka potrzeba. 
Wymienione organy:
-Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kłobucku  –  pismem  znak  ONS-NZ/523-
16/1989/2020 z dnia 02.07.2020r. wyraził  opinię  o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia,
-Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  pismem  znak:
WOOŚ.4220.336.2020.EJ.1 z  dnia  10.07.2020r.   wyraził  opinię  o  braku  konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-  Państwowego  Gospodarstwa  Wody  Polskie  Zarząd  Zlewni  w  Sieradzu  pismem  znak:
PO.ZZŚ.5.435.296m.2020.BS g  z  dnia  10.07.2020r.  również  wyraził  opinię  o  braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1.  zaplecze  techniczne,  miejsca  magazynowania  materiałów  budowlanych  i  odpadów  oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie
utwardzonym,  w  sposób  zabezpieczający  przed  przedostawaniem  się  zanieczyszczeń  do
gruntu;
2.  sprzęt  i  maszyny  wykorzystywane  podczas  realizacji  inwestycji  powinien  spełniać
odpowiednie  standardy  jakościowe,  techniczne,  wykluczające  emisje  do  wód  i  do  ziemi
zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary i paliwo);
3.  w  czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  należy  prowadzić  stały  monitoring  stanu
technicznego  sprzętu  budowlanego  i  transportowego  oraz  przypadków  wystąpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia
dla środowiska gruntowo-wodnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi gminnej nr
664 005S o długości 1.631 km w miejscowości Waleńczów na terenie gminy Opatów.

Dla  obszaru,  na  którym  znajduje  się  odcinek  przebudowywanej  drogi  uchwalono
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym planie, zatwierdzonym
uchwałą nr 42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 września 2011 r. teren inwestycji
stanowi  droga gminna przebiegająca  częściowo przez  tereny użytkowane rolniczo (R) oraz
tereny zabudowy mieszkaniowej (RM i MN).
 Przedmiotowy  odcinek  stanowi  połączenie  od  drogi  krajowej  nr  43  Częstochowa  -
Kłobuck - Wieluń (ulica Częstochowska), poprzez drogę gminną nr 664 047S (ulica Polna) i
drogę  gminną  nr  664  048S  (ulica  Sadowa)  do  drogi  powiatowej  nr  2020S  Kłobuck -
Wilkowiecko (ul. Pogodna i ul. Długosza). Teren przewidziany jest do prowadzenia ruchu i nie
zmieni  swojego  dotychczasowego  przeznaczenia.  Obecnie  przedmiotowy  odcinek  drogi  ma
nawierzchnię bitumiczną, zdeformowaną i skoleinowaną. 
Zakres prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmuje:
- wykonanie wzmocnienia i ewentualnego uzupełnienia konstrukcji drogi dla kategorii KR 2 oraz
jezdni o szerokości 3,5 - 4,7 m;
- umocnienie kruszywem poboczy o szerokości 0,5 m;
- wykonanie rowów przydrożnych jednostronnych, częściowo po prawej i częściowo po lewej
stronie drogi,
- realizacje zjazdów na posesje, pola, drogi.

W okresie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały niewielkie iloci ścieków, związane
z  potrzebami  pracowników  budowlanych.  Na  czas  robót  na  terenie  budowy  zostanie
zainstalowany  przenośny sanitariat.  Przedsięwzięcie  nie  będzie  się  wiązać  z  powstawaniem
ścieków technologicznych. Podczas funkcjonowania przebudowywanego odcinka drogi nie będą
powstawać ścieki socjalno-bytowe.

Na etapie budowy powstawać będą odpady z remontów i  przebudowy dróg, gleba i
ziemia,  w tym kamienie,  inne niż  wymienione w 17 05 03,  urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony  w  17  05  07  tworzywa  sztuczne.  Odpady  powstające  w  trakcie  procesu
inwestycyjnego gromadzone będą selektywnie w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych
specjalnie do tego celu oraz na wydzielonej powierzchni (masy ziemne). Odpady nadające się
do wykorzystania w pracach budowlanych zostaną zagospodarowane na miejscu a pozostałe
zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów.
Przewiduje  się  występowanie  odpadów  komunalnych  pozostawionych  przez  użytkowników



drogi, które będą sukcesywnie selekcjonowane i przekazywane do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.

Podczas wykonywania prac budowlanych uciążliwości związane z hałasem, drganiami i
wibracjami  będą  minimalizowane  poprzez  wykonywanie  prac  w  porze  dziennej.  W  okresie
realizacji przedsięwzięcia  można spodziewać się uciążliwości w zakresie wpływu na powietrze,
związanych z niezorganizowaną emisją substancji zanieczyszczających pochodzących z procesu
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy
pracach  budowlanych.  Ponadto  może  wystąpić  zjawisko  pylenia  pochodzące  z  prowadzenia
robót  budowlanych,  składowania  ziemi  lub transportu  materiałów.  Zasięg tych oddziaływań
będzie ograniczony do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie
realizacji  przedsięwzięcia  na  poszczególnych  odcinkach  robót  będzie  miała  charakter
krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną z zakończeniem prac budowlanych.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki
Jednolitych  Części  Wód  Podziemnych  (JCWPd)  planowane  przedsięwzięcie  znajduje  się w
granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym
oraz ilościowym. Jest ona monitorowana a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
jest  niezagrożona.  JCWPd  przeznaczona  jest  do  poboru  wody  na  potrzeby  zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana
będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części wód Powierzchniowych (JCWP)
Biała Oksza o kodzie PLRW6000016181669. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym
stanie.  Jest  ona  monitorowana i  jest  określona  jako  "zagrożona" nieosiągnięciem  celów
środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze
względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej
być  przyczyną  występujących  przekroczeń  wskaźników  jakości.  Konieczne  jest  dokonanie
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych.
W programie działań zaplanowano m. in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie
gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres
niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być
osiągnięty do roku 2027. 
Planowana inwestycja nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód
w granicach, których zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane.  Nie stwierdzono ponadto
znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie
stwierdzono negatywnego oddziaływania na realizację celów środowiskowych. o których mowa
w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych
dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry". przyjętym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne, zakres prowadzonej działalności i
zastosowane technologie można stwierdzić,  że przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz
podstawowych  wymogów ochrony  środowiska  zdefiniowanych  w  przepisach  szczegółowych,
przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie
ludzi.
Ze  względu  na  lokalizację  oraz  przewidywany  stopień oddziaływania  na  środowisko  należy
wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko i możliwość negatywnego
wpływu na obszary Natura 2000.

W toku prowadzonego postępowania zostały uwzględnione uwarunkowania określone w
art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Całość zadania jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Opatów.

Strony  zostały  poinformowane  o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie  i  możliwości
zapoznania się z zamierzeniami inwestora poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy
Urzędu Gminy Opatów, w pobliżu miejsca planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej. 

Zgodnie  z  art.  10  Kpa  przed  wydaniem  niniejszej  decyzji,  zapewniono  stronom
możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. 
W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń do
prowadzonego postępowania.



W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opatów w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.

Pouczenie
1.  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opatów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi  administracji
publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się prawa  do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron
postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 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, oraz zgłoszenia, o
którym mowa w art.  72 ust. 1a ww ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w
terminie  10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z
zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Gmina Opatów
   ul. T. Kościuszki 27
   42-152 Opatów
2. Strony 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 2020 r. poz. 283 ze zm.)
i na podstawie art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

               Zarząd Zlewni w Sieradzu

Sporządziła: Joanna Kiepura



Opatów, dnia 16.07.2020r.

Załącznik do decyzji nr OSW.6220.2.2020
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa odcinka drogi  gminnej nr 664 005S  w
Waleńczowie ulica Julianów, w gminie Opatów, w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim.
Przedmiotowa  droga  ma  długość  1,631  km,  stanowi  połączenie  od  drogi  krajowej  nr  43
Częstochowa - Kłobuck - Wieluń (ulica Częstochowska), poprzez drogę gminną nr 664 047S
(ulica  Polna)  i  drogę  gminną  nr  664  048S (ulica  Sadowa)  do  drogi  powiatowej  nr  2020S
Kłobuck - Wilkowiecko (ul. Pogodna i ul. Długosza).
Przebudowywana droga znajduje się na działkach nr 603, 603/2, 218/1 jednostka ewidencyjna
Opatów, obręb Waleńczów.
Działki  znajdujące się  w odległości  100 m od granic  terenu inwestycji,  na którym ma być
realizowane przedsięwzięcie w obrębie Waleńczowa:  798, 238/3, 226/1, 227/1, 191/1, 603,
603/2, 218/1, 602, 218/1, 600, 260/1, 353/4, 586/2, 248/1, 603/1, 227/9, 226/5, 227/8,
227/7,  227/6,  227/5,  226/3,  227/3,  218/20,  218/22,  218/22,  218/23,  218/18,  218/16,
218/12, 226/6, 218/15, 218/8, 218/7, 218/6, 218/11, 218/10, 218/4, 248/23, 248/20, 218/7,
218/6,  218/10,  218/4,  248/23,  248/22,  248/19,  248/18,  248/17,  248/15,  248/5,  248/4,
248/13, 248/3, 248/11, 248/10, 248/8, 248/7, 248/6, 226/5, 226/6, 226/3, 218/23, 248/15,
248/13,  238/4,  238,  237/ 236, 235, 234,  233,  232,  231/2,  231/1,  230, 229,228, 249/4,
249/7, 249/6, 249/5, 249/2, 250, 251, 252, 253/2, 254, 255/2, 256/4, 249/6, 249/5, 249/2,
250, 251, 252, 253/2, 254, 255/1, 256/2, 257, 259/3, 259/11, 259/8, 260/2, 249/8, 256/2,
191/2, 190/2, 653, 652, 651/2, 352/5, 353/4, 353/6, 354/2.

Dla obszaru, na którym znajduje się odcinek przebudowywanej drogi  uchwalono miejscowy
plan  zagospodarowania  przestrzennego.  W  obowiązującym  planie,  zatwierdzonym  uchwałą  nr
42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 września 2011 r. teren inwestycji stanowi droga
gminna (DD – tereny dróg publicznych) przebiegająca przez tereny użytkowane  rolniczo (R) oraz
tereny  zabudowy  mieszkaniowej  (RM  i  MN).  Tereny  przylegające  do  inwestycji  stanowią  pola
uprawne  nie  podlegające  ochronie  akustycznej.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  odcinka
przebudowywanej  drogi  występują  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  które  to
podlegają ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112 – tekst
jednolity). 
Projektowane prace polegają na przebudowie istniejącego odcinka drogi, a zasięg oddziaływania
prac  zamykać  się  będzie  w graniach  pasa  drogowego.  Nie  zwiększa  się  również  obszar
oddziaływania obiektu liniowego.
Przewiduje  się  rozpoczęcie  prac  w  miesiącach  sierpień  –  październik  2021  roku.  Szacuje  się
wykonanie przedmiotowych prac w ciągu ok. 2-3 miesięcy. 

Zakres prac dla przedmiotowej przebudowy obejmuje: droga o przekroju drogowym,
 Jezdnia -  wykonanie wzmocnienia i ewentualnego uzupełnienia konstrukcji drogi dla

kategorii KR 2, (dwuwarstwowa podbudowa z kruszyw niezwiązanych,  31,5/63 o 0/31,5
mm,   grubości  15  +  10  cm,  dwuwarstwowa  nawierzchnia  bitumiczna  4  +  5  cm,
wykonana z betonu asfaltowego), 

 Pobocze – umocnione kruszywem niesortowanym, grubości 10 cm,
 Rowy przydrożne jednostronne, częściowo po prawej i częściowo po lewej stronie drogi,
 Zjazdy na posesje, pola i drogi.



Istniejąca  droga o nawierzchni bitumicznej, skoleinowana i zdeformowana.
Ten stan uniemożliwia prawidłowe utrzymanie i eksploatację drogi.

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :
1. klasa techniczna drogi L-lokalna
2. szerokość jezdni                                3,50m - 4,70 m  
3. prędkość projektowa                    40 km/h 
4. nośność nawierzchni                  100   kN  
5. długość odcinka                              1631,00 m
6. pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne   2%
7. szerokość pobocza umocnionego 0,50  m
8. pochylenie poprzeczne pobocza   2%

Teren  jest  przewidziany  do  prowadzenia  ruchu  i  nie  zmieni  swojego  dotychczasowego
przeznaczenia.


