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RGG-7624/13/2010 
 
 
 
 
 

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 dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie 
drogi gminnej  w  miejscowości  Małęczyn  ul. Bankowa  na  odcinku  o  długości    
396,70 mb od km 0+000 do km 0+396,70 na działce o numerze ewidencyjnym 117 obręb 
Małęczyn, gmina Gózd”. 

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

W dniu  02.08.2010 roku  na wniosek Referatu Budownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Gminy w Goździe z dnia 19.07.2010r.  (data wpływu 
26.07.2010r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie 
drogi gminnej  w miejscowości Małęczyn ul. Bankowa na odcinku o długości 396,70 mb 
od km 0+000 do km 0+396,70 na działce o numerze ewidencyjnym 117 obręb Małęczyn, 
gmina Gózd”. 

 
Przebudowa realizowana  będzie w granicach pasa drogowego i w rozwiązaniach 
projektowych obejmuje: 
-wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej  0- 63 mm, 
- ułożenie warstwy wiążącej z AC 11 W 50/70 dla KR 1 (szerokości 4,1m) 
- ułożenie warstwy ścieralnej z  AC 8 S 50/70 dla KR 1  (szerokości 4.0 m) 
- wykonanie obustronnych  poboczy  szerokości 0.50 m utwardzonych kruszywem 0/31.5 
- wykonanie niezbędnych  robót ziemnych 
- wykonanie warstwy odsączającej 
- ułożeniu cieku prefabrykowanego. 
 
 



 
W dniu 02.08.2010r. Urząd Gminy w Goździe pismami znak RGG 7624/13/2010 

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 16.08.2010r.(data wpływu 20.08.2010) znak : 
ZNS 712-102/10 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie RDOŚ-14-
WOOŚ-II-OŁ-6614-1460/10 z dnia 12.08.2010r. (data wpływu 18.08.2010)  w/w organy nie 
stwierdziły potrzeby sporządzenia raportu. 
 
Po  realizacji planowanej inwestycji nastąpi: 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu  pojazdów  poprzez  budowę  gładkiej i trwałej nawierzchni 
bitumicznej 
- uzyskanie gładkiej nawierzchni jezdni spowoduje nie tylko mniejszą  awaryjność pojazdów 
ale i zmniejszy emisję spalin oraz zwiększy komfort jazdy oraz przyczyni się do poprawy 
klimatu akustycznego (mniejsza emisja hałasu) 
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd w terminie 7 dni od daty 
doręczenia postanowienia. 
 
 

Wójt Gminy Gózd 
/-/ Adam Jabłoński 

 
 

 
Otrzymują: 

1) Urząd Gminy Gózd – Referat Budownictwa 
2) Strona internetowa www.bip.gozd.pl 
3) Tablica ogłoszeń 
4) W  miejscu inwestycji (tablica ogłoszeń sołtysa)  

Pan  Ryszard Wiśniewski 
5) 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 

 

 

 



 


