
Gózd, dnia 02.09.2010r 
RGG-7624/17/2010 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 
Na podstawie: 
 
-  art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.); 
-  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. 1071 z późn. zm.) 
-  § 3, ust. 1, pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 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 z późn. zm.), 
 

postanawiam 
 

odstąpić od zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia raportu                         
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi 
powiatowej nr 3529 W  Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 wraz z budową 
chodnika – km 0+00,00 – 0+530,32 oraz  z odwodnieniem na terenie  gminy Gózd”.  

U z a s a d n i e n i e 
 

W dniu 12.08.2010 roku  na  wniosek   Przedsiębiorcy Zakład Techniczno-Handlowy 
„POSTER” Sp. z o. o, ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom działającego na podstawie 
Upoważnienia ( PZD.I.0114-7/10) wydanego przez inwestora - Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Radomiu , ul. Graniczna 24 z dnia z dnia 10.08.2010r.(data wpływu 
11.08.2010r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi 
powiatowej nr 3529 W  Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 wraz z budową 
chodnika – km 0+00,00 – 0+530,32 wraz z odwodnieniem na terenie  gminy Gózd”.  

Przebudowa realizowana  jest w granicach pasa drogowego i w rozwiązaniach projektowych 
obejmuje: 
- wzmocnienie podłoża do nośności G1; 
- ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm  
   na    poszerzeniach jezdni i wlotach ulic podporządkowanych, 
- ułożeniu warstwy podbudowy z betonu asfaltowego grubości 12 cm, 
- ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm, 
- ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm i 5 cm, 
- urządzeniu ciągu pieszego szerokości 2,00 m z kostki  betonowej  wibroprasowanej  
  grubości    6 cm, na gruncie stabilizowanym cementem grubości 15 cm, 
-  urządzeniu wlotów ulic podporządkowanych w formie skrzyżowań, 
- budowie przykanalików kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych  
  do  rowu. 
Zamierzona inwestycja przebiega w obszarze zabudowy jednorodzinnej, łąk i pól uprawnych. 



W dniu 12.08.2010r. Urząd Gminy w Goździe pismami znak RGG 7624/17/2010 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu   
z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

W przedłożonych opiniach w sprawie potrzeby i zakresu sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opinia Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 23.08.2010r.(data wpływu 30.08.2010) znak : 
ZNS 712-107/10 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie           
RDOŚ-14-WOOŚ-II-MŚ-6614-1518/10 z dnia 24.08.2010r. (data wpływu 31.08.2010)       
w/w organy nie stwierdziły potrzeby sporządzenia raportu. 
 

Planowana przebudowa drogi przede wszystkim zapewni w znaczący sposób 
prawidłowy stan techniczny i bezpieczeństwo ruchu kołowego, pieszego i rowerowego. 
Droga uzyska nową, równa nawierzchnię, która w sposób zasadniczy poprawi jej walory 
eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy się negatywne oddziaływanie ruchu samochodowego 
na otoczenie. W wyniku planowanej przebudowy zwiększy się płynność ruchu pojazdów, 
bezpieczeństwo ruchu pieszych, skróci się czas przejazdu, ograniczona zostanie emisja hałasu 
i pyłu. Rozwiązania projektowe spowodują ograniczenie ilości wydalanych spalin jak również 
ograniczą hałas generowany przez ruch pojazdów, które to parametry szczególnie wzrastają 
podczas hamowania i ruszania pojazdów pokonujących nierówności i przełomy występujące 
na drodze. 
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.  
 
 

Wójt Gminy Gózd 
/-/ Adam Jabłoński 

 
 
 
Otrzymują: 
 

1) Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom – Inwestor 
2) Zakład Techniczno-Handlowy „POSTER” Sp. z o.o. , ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom 
3) Strona internetowa : www.bip.gozd.pl 
4)  Tablica ogłoszeń 
5)  W miejscu inwestycji ( tablica ogłoszeń sołtysa) miejscowości Kiedrzyn, Małeczyn Nowy 
6)   A/a 

 
       Do wiadomości : 
 
1)   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
      ul. Sienkiewicza 3;   00 – 015 Warszawa 
2)   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu 
      ul. Aleksandrowicza 5;   26-617 Radom 
3.   Urząd Gminy Gózd – Referat Budownictwa 
 
 

 


