Józefów, 2009-08-10

Burmistrz Miasta Józefowa
POŚ.7624-21/09
POSTANOWIENIE

35/2009

Na podstawie art. 123 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, art.63 ust. 1 i 2, 64 ust. 1, art. 65, art.
75 ust. 1 pkt. 4 , art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta
Józefowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
ciągu pieszo – jezdnego łączącego ulicę Polną z ulicą Kopernika w Józefowie

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul.
Polną z ul. Kopernika w Józefowie :
obręb 34 działki nr ew. 80/1, 81/2, 85/14, 84/1, 84/5
UZASADNIENIE
Wnioskiem złożonym w dniu 13 lipca 2009r. Burmistrz Miasta Józefowa
wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego łączącego ulicę Polną z ulicą Kopernika
w Józefowie. W trakcie analizy dokumentów stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia
budowany będzie ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości
155,05 m i szerokości 3,5 m . Przedsięwzięcie takie jest zatem zaliczone do mogących
potencjalnie oddziaływać na środowisko, jako wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 56
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) i podlega
procedurze określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj.
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 ww. ustawy właściwy ze względu na lokalizację
przedsięwzięcia wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Postanowienie takie wydaje się
również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Przed wydaniem postanowienia organ zasięga opinii
właściwego powiatowego inspektora sanitarnego oraz starosty.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem ZNS. 712-53/3847/09 w dniu
27.07.2009 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
niniejszego
przedsięwzięcia.
Starosta
Otwocki
postanowieniem
S/RLiOŚ/0714/91/P/2009 w dniu 22.07.2009 r. odstąpił od ww. obowiązku .
Przy wydawaniu ww. postanowień wzięto pod uwagę: charakter i skalę
przedsięwzięcia oraz możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko a także
występowanie w pobliżu obszarów chronionych na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
W związku z powyższym biorąc pod uwagę uwarunkowania , o których
mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy uwzględnione przy wydawaniu niniejszych
postanowień stwierdzono, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie

polegać będzie na zastąpieniu istniejącej drogi ziemnej drogą utwardzoną, stanowiącą
element komunikacyjny miasta. Droga ma charakter lokalny (dojazd do nieruchomości).
Występujące uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i ograniczą się do okresu
budowy. Realizacja przedsięwzięcia przyniesie korzystny efekt dla środowiska, gdyż
pozwoli na zmniejszenie pylenia w okresach suszy oraz zaniechanie prac polegających na
wyrównywaniu nawierzchni przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przedsięwzięcie
realizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Nie przewiduje się oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na ich znaczną
odległość od miejsca planowanego przedsięwzięcia (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
Dolina środkowej Wisły oraz Specjalny Obszar Ochrony Wisła Środkowa - około 2 km,
Obszar Dolina Środkowego Świdra – ponad 6 km.
W związku z powyższym orzeczono jak w rozstrzygnięciu.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie, na który nie służy
zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Burmistrz Miasta
inż. Stanisław Kruszewski

Otrzymują:
1. Miasto Józefów- Ref. GK w miejscu
2. Właściciele działek wg wykazu- obwieszczenie do publicznej wiadomości:
a. www.jozefow.pl
b. BIP
c. Tablica ogłoszeń
d. Miejsce przedsięwzięcia
3. POŚ. aa.
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Zawiadomienie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

oraz art. 49 kodeksu postępowania

administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia

2009 r. Burmistrz Miasta

Józefowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 233/2009 znak
POŚ.7624-21/09 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego
łączącego ulicę Polna z ulicą Kopernika w Józefowie.
Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym
wykazie. Z treścią decyzji oraz dokumentami stanowiącymi podstawę jej wydania można
zapoznać się w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 , budynek A I piętro pokój 115 w godzinach
pracy Urzędu.
Strony postępowania (właściciele nieruchomości położonych w możliwym
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia) mogą uczestniczyć w postępowaniu
na każdym jego etapie, składać pytania, wnioski i uwagi . Ze względu na to, że liczba
stron postępowania przekracza 20, strony postępowania zawiadamia się o czynnościach
w prowadzonym postępowaniu poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta
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