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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul.Kiliriskiego 1
05- 400 Otwock

W zwia_zku z wnioskiem GeneraInej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad , ul.Miriska
25;03-808 Warszawa z dnia 25 wrzesnia 2008 roku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj$ przedsiewzi$cia polegajacego na budowie obwodnicy
Kolbieli w ciqgu drogi nr 50 klasy GP zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. l ustawy 7 dnia 27 kwielnia
2001 roku Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm..) zwracam si^ o wydanie
opinii w sprawie obowiazku sporza_dzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzieeia na srodowisko
dla potrzeb wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzieeia.
Obwodnica przebiegai b^dzie przez teren dw6ch gmin:
gmina KoIbiel - przewazaj^ca czQsc na terenie gminyKotbiel.
gmina Celestyn6w - fragment w rejonie wsi G6zd polozony na terenie gminy Celestyn6w.
Poniewaz dluzszy odcinek planowanej inwestycji przebiegat be4zie przez teren gminy Koibiel
zgodnie z art. 46a ust. 8 ustawy Prawo ochrony srodowiska, wlasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniachjest W6jt Gminy na kt6rego obszarze wJasciwosci znajduje si^
najwieksza czesc terenu, na kt6rym ma byc realizowane przedsiewzi^cie. Wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniachjest mozliwe po uprzednim uzyskaniu opinii co do obowiazku
sporzadzenia raportu o oddziafywaniu przedsiewzieeia na .srodowisko wydanej przez organy
wymienione w arl. 51 ust. 3 pkt. l przywolanej ustawy.
Na podstawie $ 3 ust. l pkt. 56 Rozporz^dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 roku w
sprawie okreslenia rodzaj6w przedsiewzi^c mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczeg61owych uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem przedsi^wzi^cia do sporzadzenia
raportu o oddziafywaniu na .srodowisko {Dz. U. Nr 257. p6z. 2573 z 2004 roku z p6zn. zm.), drogi
publiczne o nawierzchni utwardzonej, nie wymienione w $ 2 ust. l pkt. 29 i 30 ,. zaliczone s^do
inwestycji mogqeych znacza,co oddziatywac na srodowisko dla kt6rych moze byc wymagane
sporza^dzenie raportu.
Biora_c powyzsze pod uwag^ prosz^ o zajecie stanowiska co do koniecznosci sporzadzenia raportu dla
tego przedsiewziecia i jego ewentualnego zakresu.

Za^czniki:
Wniosek inwestora - kserokopia x^^2^^"jr f - j - - - ,o , T JrtgrAcfr6n ftudyta
Inrormacja o przedsi^wzi^cm zgodna z art. 49 ust. 3 ustawy .

Otrzymuja_: l. Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad
ui.Minska 25
03-808 Warszawa

2. W6jt. Gminy Celestyn6w
ul. Regucka 3.
05- 43 Celestyn6w

3. sottysi wsi: Kotbiel., Karpiska, Cztek6wka, Skorupy, G6zd, Bocian,
Stara Wies Druga, S^poch6w, Nowa Wies, Rudno, Rudzienko,
Dobrzyniec.
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