Gniewoszów, dnia 12 września 2011 r.
GK. 6220.2.2011
POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Na podstawie art. 69 ust. 4 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, ze zm.) oraz
art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w toku postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
postanawiam
1. Zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie
Gniewoszów, przechodzącej przez teren miejscowość Gniewoszów, Wysokie Koło na
odcinku od km 13 + 461,30 do km 15 + 968,20
2. Postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia przez Inwestora - Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Uzasad nienie
W dniu 05 sierpnia 2011 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
wystąpił do Wójta Gminy w Gniewoszowie z wnioskiem o
wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie
Gniewoszów, przechodzącej przez teren miejscowość Gniewoszów, Wysokie Koło na
odcinku od km 13 + 461,30 do km 15 + 968,20
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczają ja do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1
pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), dla której przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być
konieczne.
Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy ooś Wójt Gminy Gniewoszów dnia 09 sierpnia 2011
r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach
o wydanie opinii w sprawie
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w
przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach opinią z dnia 23 sierpnia 2011
r., znak:ZNS.712-138-ZR 33/11 stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia
26 sierpnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4240.1179.2011.JC wyraził opinię, że na przebudowie
drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie Gniewoszów, przechodzącej przez teren miejscowość
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Gniewoszów, Wysokie Koło na odcinku od km 13 + 461,30 do km 15 + 968,20 konieczne
jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
W oparciu o ww. opinie oraz po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych
wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione
w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, Wójt Gminy Gniewoszów postanowił nałożyć na
wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym do czasu opracowania w/w raportu tut. Organ postanowił zawiesić
postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA(obwieszczenie na tablicy
ogłoszeń i BIP www.gniewoszow.pl).
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. PPIS w Kozienicach, ul. Świerczewskiego 27
3. a/a
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