
 
Znak : BKiR- 7332/20/09                                        Cielądz dnia 2009.06.10. 
 
 
 
                                      P O S T A N O W I E N I E 
 
 
                Na podstawie art. 63 ust.2 i art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) oraz art. 123 
§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz 1071 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Rawskiego w 
postanowieniu z dnia 2009.05.15 znak: 0S.ZB.7633-17/09 oraz  Państwowego Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego w  Rawie Mazowieckiej w postanowieniu z dnia 2009.05.20. znak; PPIS-
ZNS/470/29/09. 
 
                                           p o s t a n a w i a m 
 
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko-polegające na 
przebudowie drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów odcinek Cielądz- Rylsk od km 0+000 
do km 4+380 oraz od km 4+435 do km 4+855 na długości ogółem ok. 4800m, którego 
inwestorem będzie Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej- za przedsięwzięcie, dla którego 
można stwierdzić brak potrzeby    przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego 
przedsięwzięcia. 
 
                                         u z a s a d n i e n i e 
 
Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej wystąpił z wnioskiem w dniu 24 04. 2009r. o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , załączając do wniosku informację wymaganą art. 
51 ust. 4 Prawo ochrony środowiska. Z informacji o planowanym przedsięwzięciu polegającym 
na przebudowie  drogi powiatowej  nr 4123E Cielądz-Józefów odcinek Cielądz -Rylsk od km 
0+000 do km 4+380 oraz od km 4+435 do km 4+855 na długości ogółem ok. 4800 m. Do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.04.2009 został 
załączony wypis z rejestru gruntów z dnia 2009.04.01 (stron 2) oraz z dnia 2009.04.14 (stron 2), 
fragment mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu 
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko . Z karty informacyjnej 
przedsięwzięcia wynika ,iż inwestycja powyższa będzie realizowana przez Zarząd Powiatu w 
Rawie Mazowieckiej. Inwestycja powyższa będzie polegać na przebudowie odcinka drogi 
powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów odcinek Cielądz-Ryksk od km 0+000 do km 4+380 oraz 
od km 4+435 do km 4+855 na działkach nr ewid.;881, 880, 1126 obręb Cielądz, nr 360 obręb 
Łaszczyn gm. Cielądz oraz na działki nr ewid.; 101/7, 101/6, 101/4 i 101/8 obręb Rylsk gm. 
Regnów. Łączna długość przebudowywanej drogi L= 4800 m. Aktualnie droga ta posiada 
nawierzchnię gruntową, tłuczniową oraz bitumiczną z dużymi odkształceniami podłużnymi i 



poprzecznymi. Planuje się wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych na powierzchni 20 160 
m˛. 
 Przewiduje się zużycie najważniejszych surowców; 

- kruszywo łamane - 5904 Mg. 
- Masa z betonu asfaltowego - 2 300 Mg 

Planowany zakres robót; 
- wykonanie podbudowy tłuczniowej, 
- wykonanie profilu kruszywem, 
- wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego, 
- odtworzenie rowów przydrożnych, 
- wykonanie zjazdów gospodarczych, 
- uzupełnienie poboczy, 
                                   Uznano odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W prowadzonym postępowaniu Wójt 
Gminy Cielądz wystąpił w dniu 12 maja 2009 r. znak;  BKiR- 7332/19/09  do Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Rawie Mazowieckiej . o wydanie opinii czy wymagane jest sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko dla wymaganej inwestycji . Starosta Rawski w  
postanowieniem z dnia  15 maja 2009r. znak: O.S.7633-17/2009r postanawia uznać 
przedsięwzięcie - dla , którego można stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny na 
środowisko tego przedsięwzięcia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie 
Mazowieckiej postanowieniem z dnia 20 maja 2009 r. znak: PPIS-ZNS/470/29/09 - wyraża 
opinię , że można zrezygnować z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym 
samym nie nakładać obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisk  dla w/w 
przedsięwzięcia.                                                                                                                                                                                                                                
Obszar  przedsięwzięcia położony jest poza obszarem objętym ochroną prawną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 92, poz. 880 z późn. zm.) - 
lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza również możliwości oddziaływania na 
obszar Natura 2000. Wykluczono także możliwość transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( zgodnie z 
zapisem art.59 ust.1 pkt 2, art.71 ust. 2 pkt 2 i art.173 ust. 2 pkt.2 w/w ustawy z dnia 3 
października 2008r) na podstawie  § 3 ust. 1 pkt 56 - drogi publiczne o nawierzchni 
utwardzonej wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 z włączeniem ich remontu i przedsięwzięć 
polegających na budowie ,przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce; zjazdu z drogi 
publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego ,pobocza, Chodnika, 
ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń 
wyposażenia technicznego dróg.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 
sprawie określeń rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz 
szczególnych uwarunkowań na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz. 2573, zm. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 92, poz. 769, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105),- uznaje za zasadne nie nakładać na 
Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko tego 
przedsięwzięcia, zgodnie z art. 6 kt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami przebudowa drogi powiatowej Nr 4123E Cielądz-Józefów odcinek 
Cielądz Rylsk od km 0+000 do km 4+380 oraz od km 4+435 do km 4+855 na długości 



ok. 4800m - teren - nie jest położona w obszarze stanowisk archeologicznych zgodnie z 
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Cielądz”. 
Jednak zważywszy fakt, iż spodziewana presja wywierana na środowisko przez to 
przedsięwzięcie będzie niewielka w fazie budowy/ przy właściwym doborze sprzętu 
budowlanego/ w w fazie eksploatacji powinna ulec nawet zmniejszeniu , m. in. Poprzez 
poprawę płynności ruchu drogowemu, wyeliminowanie nierówności jezdni, zmniejszenie 
drgań zdeterminowanych nierównomiernym ruchem kołowym, obniżenie pylne podczas jazdy 
pojazdów i silnych wiatrów,  

Mając na uwadze powyższe stwierdza się iż planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało 
negatywnie na środowisko naturalne i dlatego też postanowiono jak w sekwencji. 
         Na postanowienie służy zażalenie, które należy wnieść w ciągu 7 dni od daty jego 
otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem 
organu , który postanowienie wydał.- 
 
            Otrzymują:    
                                                                                                             

1. Zarząd Powiatu 
w Rawie Mazowieckiej             
Pl. Wolności 1 
96-200 Rawa Mazowiecka 

2. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Rawie Mazowieckiej 
ul. Łowicka 15 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Do wiadomości: 
1. Wójt Gminy Regnów 

96-232 Regnów 
        3. a/a 

 
 

 


