Gniewoszów dnia, 05 czerwca 2009r.
GTK. 7627/8/09

Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii starosty
powiatowego, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice – postanowienie z dnia 02 czerwca
2009r.,sygn. RLOŚ 7640/I/31/09 oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ul.
Świerczewskiego 27, 26-900 Kozienice – opinia sanitarna z dnia 01 czerwca 2009r., sygn. ZNS.
0164 – PW 16/09
Postanawiam
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ,,
Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole”,
stosownie do wszczętego w dniu 26 maja 2009r. postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 25 maja 2009r.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 25 maja 2009r. Wójt Gminy Gniewoszów zwrócił się o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu boisk
wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole” na działce nr ewid. 195,
o powierzchni 1,29 ha, teren ten jet już częściowo zagospodarowany - wyznaczone boisko szkolne
do gier zespołowych . Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska
naturalnego. Boisko wielofunkcyjne będzie posiadać nawierzchnię ze sztucznej trawy, zaś boisko
do gry w piłkę nożną będzie posiadać nawierzchnie trawiastą.
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
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listopada 2004r. /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./ w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko , przez co nie jest zaliczona do przedsięwzięć, dla których sporządzanie raportu o
oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie

pismem

GTK. 7627/7/09 z dnia 26. 05. 2009 roku wystąpił do Starosty Kozienickiego i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Wysokim Kole.
- Starosta Kozienicki, postanowieniem RLOŚ.7640/I/31 /09 z 02 czerwca 2009 roku ( data
wpływu 03. 06. 2009 roku ) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w
przedsięwzięcia na środowisko.
–

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach wydał opinię ZNS.0164-PW 16/09 z
dnia 01. 06. 2009 roku (data wpływu 04. 06. 2009 roku ) stwierdził brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

4. Z

załączonej do wniosku karty informacyjnej wynika że: inwestycja polega na budowie i
urządzeniu wielofunkcyjnych boisk na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim
Kole w Gminie Gniewoszów. Teren Równiny, w miarę zagospodarowany, wyznaczone boisko
szkolne z przeznaczeniem do gier zespołowych. Istniejące dojście do budynku szkoły stanowią
chodniki z kostki brukowej ograniczone obrzeżami. Teren najbliższy wokół szkoły nie wymaga
uporządkowania poprzez wycinkę drzew, krzewów itp. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach zewnętrznych 19,1x 29,6 o nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 15 – 22mm. Boisko
ma mieć wyznaczone linie segregujące uwzględniające zasady gier zespołowych: piłka
siatkowa, tenis ziemny, piłka ręczna, koszykówka polowa. Dodatkowo ustawione będą słupki
do siatkówki, bramek do piłki ręcznej i stojaków do koszykówki polowej.
Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej o wymiarach 35 x 55 m.
Boisko do gry w piłkę nożną wykonane będzie poprzez spulchnienie mechaniczne istniejącego
terenu, nawiezienie mieszanki ziemi urodzajnej z rozplantowaniem na gr. 15 cm
oraz obsianie nasionami traw z przeznaczeniem na boiska sportowe. Na boisku zamontowane
będą na stałe do podłoża dwie bramki o wym. 5,0 x 2,0 z siatkami.
Wykonanie ogrodzenia dla piłkochwytów z siatki o wymiarach oczek 4,0 x 4,0 mm na słupkach
stalowych wysokości 4,0 m w rozstawie co 5,0 m. Dodatkowo brama wejściowa w ogrodzeniu
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o wym. 2,5 x 2,0 m. Przewidywana długość ogrodzenia wynosi: 432,60 mb.
Opracowanie nie przewiduje innych wariantów przedsięwzięcia. Do budowy inwestycji
przewiduje się jedynie wykorzystanie ziemi urodzajnej (ziemia torfowa + czarnoziem ) - 15 cm
do wzbogacenia podłoża na boisku trawiastym. Piasek do warstwy odsączającej - gr. 10 cm., na
boisko wielofunkcyjne. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zmiany w
przyrodzie, ani ukształtowanie krajobrazu przestrzennego gminy i miejscowości. Planowana
inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną. Najbliżej położonym jest obszar
specjalnej Ochrony ptaków ,, Dolina środkowej Wisły” (PLB140004) będący częścią programu
Natura 2000
Po analizie łącznych ww uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, organ prowadzący
postępowanie postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego
wyżej przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do
publicznej wiadomości mieszkańcom
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewoszów.
Pouczenie
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe
Wydział Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Kochanowskiego 28, 26- 900 Kozienice

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Świerczewskiego 27, 26-900 Kozienice
3. a/a
Do wiadomości :
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole
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