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GMINY KOLBIEL

ul. SzKolna 1
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Kotbiel, dnia07.01.2009r.

Nr.AiO$.7624/P/3/08/09 t

POSTANOWlENIE

Na podstawie art. 46.a ust. 7. pkt. 4.,art. 51. ust 2., ust. 3. pkt 1. oraz art. 383. ust. 1.
ustawy z dnia 28 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony srodowiska ( t.j. Dz.LJ. z 2008 nr.25
poz.150), w zwi^zku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udost$pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r, nr 199 poz.
1227) oraz 5 3 ust 1 pkt 56 i g 5 pkt. 1a pkt. 1 d rozporzajdzenia Rady Ministr6w z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsi$wzi$c mog^cych znacza,co
oddziafywac na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowari zwia_zanych z
kwalifikowaniem przedsi^wzi$c do sporza_dzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
( Dz. U. Nr 257, poz.2573 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 92 poz. 7G9), po zasi^gni^ciu opinii:

1. Pahstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Otwocku, znak:
ZNS.712-41/5163/08 z dnia 12.11.2008r.;

2. StarostyOtwockiego,znak: S/RUO$/0714/P/99/MJ/2008zdnia 14.11.2008r.
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj?
przedsi^wzi^cia polegaja^cego na:

budowie obwodnicy miejscowosci Kotbiel w ciqgu drogi nr 50 klasy GP, na odcinku
od km 194+450 wg pikietaza istniejqcego (w sqsiedztwie wsi Cztek6wka w gminie
Kolbiel) do km 206+276 wg pikietaza istnicja_cego (w sa,siedztw1e wsi Rudzienko w
gminie Kdbiel)

postanawiam

uznac przedsi^wzi^cie jako wymagaja_ce sporzqdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko oraz

natozyc na lnwestora - Generalna, Dyrekcj? Dr6g Krajowych i Autostrad
ul.Minska 25, 03-808 Warszawa, obowia,zek sporza_dzenia raportu o oddziaJywaniu
przedsi$wzi^cia na srodowisko, w zakresie zgodnym z art. 52 cyt. ustawy prawo ochrony
srodowiska (wwersji obowi^zujapej do 15.11.2008r.), ze szczeg6lnym uwzgl^dnieniem:

1. inwentaryzacji gatunk6w ptak6w i ich siedlisk, dla kt6rych ochrony zostat
wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000, zgodnie z
Dyrektywa, Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r w sprawie ochrony
dzikich ptak6w oraz inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, gatunk6w ros!in i
zwierzaJ, dla kt6rych ochrony zostal wyznaczony specjalny obszar ochrony
siedlisk zgtoszony do Komisji Europejskiej, zgodnie z Dyrektywa_ Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory na obszarze planowanego przedsie>vzi$cia oraz w
strefie jego oddziatywania.

2 metodyki, terminu oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji gatunk6w
ptak6w i ich siedlisk;

3. oceny potencjainego wplywu ( bezposredniego lub posredniego) planowanego
przedsi^wzi^cia na stan obszaru Natura 2000 pod wzgl$dem ewentualnych
skutk6w w odniesieniu do gatunk6w ptak6w i ich siedlisk, dla kt6rych ochrony
zostafwyznaczony obszar Natura 2000:

- zakres oddziatywania;
* skutki oddziatywania;
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* ewentualne srodki )agodz^ce lub minimalizuja_ce lub kompensujape
oddziaJywanie;

4. opisu analizowanych wariant6w, wtym wariantu:
* polegaj^cego na niepodejmowaniu przedsi^wzi^cia (tzw. wariantu

zerowego) wraz z analiza, skutk6w ekologicznych i spotecznych
nrepodj$cia przedsi^wzi^cia;

* najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ekologiczno
- spo(ecznym jego wyboru;

5. charakterystyki przekroczeri dopuszczalnych standard6w w rejonie lokalizacji
wszystkich wariant6w, w tym wariantu zerowego;

6. charakterystyki oddzialywania wariant6w po zastosowaniu zabezpieczen
ekologicznych (w tym ekran6w, zieleni izolacyjnej, szczelnych row6w,
kanalizacji, urz^dzeri oczyszczaja_cych scieki opadowe itp.).

7. opis6w graficznych, w tym nalezy zat^czyc mapy:
* z zaznaczona, strefst oddziatywania inwestycji dla poszczeg6lnych

z analizowanych wariant6w;
* z zaznaczona^ strefa_ oddziatywania inwestycji dla wariantu

najkorzystniejszego dia srodowiska.

Uzasadnienie

W6jt Gminy Kolbiel, rozpatruja_c wniosek lnwestora - Generalnej Dyrekcji Dr6g
Krajowych i Autostrad ul. Miriska 25, 03-808 Warszawa, z dnia 25.09.2008r r., o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi^wzi$cia
polegaja_cego na budowie obwodnicy miejscowosci Kofbiel, w ctajgu drogi nr 50, klasy
GP, na odcinku od km 194+450, wg pikietaza istnieja_cego (w sa_siedztwie wsi
Cztek6wka w gminie Kofbiel) do km 206+276, wg pikietaza istnieja^cego (w
sqsiedztwie wsi Rudzienko w gminie Kotbiel), zwr6cit si^ do Pahstwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Starosty Otwockiego z prosba
o zaj^cie stanowiska w sprawie konieczno^ci sporza^dzenia raportu o oddziatywanru
na srodowisko planowanego przedsiewzie_cia inwestycyjnego i okreslenie jego
zakresu.
Wraz z kopia, wniosku lnwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj$ przedsi^wzi$cia, Panstwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny w Otwocku oraz Starosta Otwocki, otrzymali informacje. o
planowanym przedsie_wzi$ciu, sporza,dzona_ przez Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy S.A., spetniajajsa, kryteria formalne, wynikaja^ce z tresci art. 49. ust. 3.
ustawy prawo ochrony srodowiska (wwersji obowia^zuja_cej do 15.11.2008r.).

Przedmiotem przedsi$wzi^cia jest:
Projektowana obwodnica Kotbieli, w cia^gu drogi krajowej nr 50, obejmuje odcinek od
km 194+450 istniejqcej drogi nr 50 do km 206+276 (wta,czenie do istnieja_cej drogi nr
50 w sa_siedztwie wsi Rudzienko w gminie Kolbiel, co odpowiada projektowanemu
pikietazowi 205+115 wg preferowanego wariantu prowadzenia obwodnicy)- Dlugosc
obwodnicy wg wariantu preferowanego przez lnwestora 10,665 km ( w rozwia,zaniach
wariantowych 10.6 do 11,6 km).
Przedsie_wzî cie znajduje si? w przewazaja_cej cz^sci na terenie gminy Kolbiel, poza
fragmentem w rejonie wsi G6zd, poJozonym na terenie gminy Celestyn6w.
Og6tem pod realiracj^ przedsi^wzi^cia przewiduje si$ zaj^cie terenu w wymiarze do
162 km. Zatem planowana skala przedsi^wzi^cia jest znacza_ca.
Zgodnie z g 3 ust, 1 pkt 56 cytowanego wyzej rozporza_dzenia, biora_c pod uwag? skal?
przedsi^wzi^cia oraz szczeg6towe uwarunkowania zwia_zane z kwalifikowaniem
przedsi^wzi^cia, jak i biora_c pod uwag? charakterystyk? przedsi^wzi^cia, celowe jest
sporza,dzenie Raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzie_cia na
srodowisko . W zwia,zku z powyzszym , kieruj^c si^ wymogiem art. 51 ust. 2 cytowanej
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na wstepie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (w wersji obowia^zuja,cej do
15.11.2008r.)., nalezy stwierdzic, ze sporzqdzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko dla planowanego przedsi$wziecia jest uzasadnione.
Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Otwocku pismem oznaczonym
symbolem ZNS 712-41/51/63/08 z dnia 12.11.2008 r., postanowil naJozyc obowiazek
sporzajdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego
przedsiewzi$cia inwestycyjnego , okreslaj^c zakres dokumentu.
Starosta Otwocki pismem oznaczonym symbolem S/RLiOS/0714/P/99/MJ/2008 z dnia
14.11.2008 r., postanowit r6wniez natozyc obowia^zek sporzsidzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsi^wzi^cia inwestycyjnego
okreslaja^czakres dokumentu.

W6jt Gminy Kolbiel , po szczegotowej analizie wniosku oraz po zasi$gni$ciu opinii
w/w organ6w, a takze w wyniku przeprowadzonych konsultacji eksperckich,
postanowit jakorzeczono wsentencji postanowienia

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenia do Samorzqdowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem tutejszego Urz^du, w terminie
7 dni od daty otrzymania powyzszego postanowienia.

Otrzymuja_:
Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Otwocku.
Starosta Powiatu Otwockiego.
W6jt Gminy Celestyn6w.
a/a


