WOJTGMINY
62-212 Mieleszyn
woj. wielkopolskie

Mieleszyn, dnia 9 lipca 2019 r.

RL.6220.1.2019

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 i art.
85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy w zw. z art. 63 ust. 1 z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost§pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawq oos, a takze

§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi^wzi^c
mogqcych znaczqco oddziaiywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w zwiazku z art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U . z 2018 r.
poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2019 r. (data wplywu 20.05.2019 r.) zlozonego
przez InwestoraNadlesnictwo Gniezno, ul. Wrzesinska 83, 62-200 Gniezno
Wojt Gminy Mieleszyn
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsiewziecia polegaj^cego na przebudowie drogi gminnej nr 282015P Deblowo-Mielno
w Lesnictwie Nowaszyce, piano wanego do realizacji na dzialkach nr: 19 i 1, obreb 0004 Deblowo,
dzialkach nr: 5075/2, 5076/3, 5062/2, 5048/3 i 23/1, obreb 0010 Mielno, dzialkach nr: 5040/5, 5029/4
1 7, obreb 0012 Popowo-Ignacewo, gmina Mieleszyn, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 20 maja 2019 r. Inwestor Nadlesnictwo Gniezno, ul. Wrzesinska 83,
62-200 Gniezno wyst^pilo z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia polegaj^cego na: przebudowie drogi gminnej nr 282015?
Deblowo-Mielno w Lesnictwie Nowaszyce, gmina Mieleszyn.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy oos organem wlasciwym do wydania decyzji
0 srodowisko wych uwarunkowaniach jest wojt.
Do wniosku zostala doi^czona karta informacyjna przedsiewziecia i nosnik informatyczny
zawieraj^cy dane, o ktorych mowa w art. 3 ust.l pkt 5 ustawy oos, poswiadczone przez wlasciwy
organ mapy ewidencyjne obejmuj^ce przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie w skali 1:5000 i wypisy z ewidencji gruntow obejmuj^ce obszar, na ktory bedzie
oddziaiywac.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy oos, wniosek o wydanie decyzji o srodowisko wych
uwarunkowaniach zostal umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawieraj^cych informacje o srodowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 64 ustawy oos pismem znak: RL.6220.1.2019 z dnia 24.05.2019 r., Wojt Gminy
Mieleszyn wyst^pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, do Pahstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gnieznie i Dyrektora Zarz^du Gospodarki Wodnej
Wod Polskich w Poznaniu o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
o ustalenie zakresu raportu jego oddzialywania na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem znak: WOO.4240.650.2019.DG.1
z dnia 6.06.2019 r. (data wplywu 7.06.2019 r.) wyrazil opinie, ze dla przedsiewziecia polegaj^cego
na przebudowie drogi gminnej nr 282015P Deblowo-Mielno w Lesnictwie Nowaszyce, planowanego
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do realizacji na dzialkach nr: 19 i 1, obr^b 0004 Deblowo, dzialkach nr: 5075/2, 5076/3, 5062/2,
5048/3 i 23/1, obr?b 0010 Mielno, dzialkach nr: 5040/5, 5029/4 i 7, obr?b 0012 Popowo-Ignacewo,
gmina Mieleszyn, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu pismem znak:
PO.ZZS.4.435.247.1.2019.MDB z dnia 10.05.2019 r. (data wplywu: 12.06.2019 r.) nie stwierdzil
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na srodowisko i wskazal na
koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowisko wych uwarunkowaniach nastepuj^cych warunkow
i wymagan:
1) na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca postoju dla maszyn budowlanych
i sprzetu transportowego oraz magazynowania materialow budowlanych oraz ich odpadow nalezy
zorganizowac na terenie utwardzonym i dodatkowo uszczelnionym, tak, aby zabezpieczyc miejsca
przed ewentualnym przedostawaniem sie substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu
lub wod;
2) w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewnic dostepnosc sorbentow,
wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogqcego wystqpic
w nastepstwie sytuacji awaryjnych;
3) w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wod nalezy bezzwlocznie podj^c
dzialania zmierzaj^ce do usuniecia skutkow i przyczyn awarii.
Opinio znak ON.NS.720.24.2019 z dnia 19 06.2019 r. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Gnieznie uznal, ze dla powyzszego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.
Pianowane przedsiewziecie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewziec
mogqcych potencjalnie znaczqco oddziaiywac na srodowisko, dla ktorych sporz^dzanie raportu
0 oddzialywaniu na srodowisko moze bye wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporz^dzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqco oddziaiywac
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako „drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 132 oraz obiekty mostowe
w ci^gu drogi o nawierzchni twardej, z wyl^czeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych,
shiz^cych do obshigi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie przebudowe dwoch odcinkow drogi gminnej nr
282015P Deblowo - Mielno gmina Mieleszyn. Zadanie dotyczyc bedzie wykonania podstawowych
obiekt6w wchodz^cych w sklad pasa drogowego, tj. wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow,
utwardzonego pobocza, oczyszczenie i odtworzenie plytkich rowow drogowych. Droga na calym
odcinku objetym inwestycji bedzie miec dotychczasowy przekroj jednojezdniowy z jezdni^ o dwoch
pasach ruchu, natomiast jej l^czna szerokosc bedzie wynosila 4.0 m. Na drodze dodatkowo zostan^
wykonane mijanki w miejscach o dobrej widocznosci. Na calej dlugosci przedsiewziecie
zlokalizowane bedzie w granicach dzialek drogowych mieszcz^cych sie w istniej^cym pasie
drogowym. Prace rozpoczn^ sie
istniejqcej nawierzchni bitumicznej przy ostatnim zabudowaniu
w miejscowosci Deblowo, kieruj^c sie ^'^ polnoc w kierunku Mielna i zakoncz^ sie przy drodze
powiatowej nr 2150P - Swiniary. Pocz^tek pierwszego odcinka planowanej przebudowy znajduje sie
na dz. nr 19 obreb 0004 Deblowo przy ostatnim zabudowaniu o dlugosci ok. 3450 m, a pocz^tek
drugiego odcineka planowanej przebudowy o dlugosci ok. 320 m znajduje sie na dz. nr 5075/2 obreb
0010 Mielno. Przedmiotowa droga l^czy dwie miejscowosci Deblowo i Mielno. Glowne roboty
budowlane bed^ zlokalizowane na dzialkach drogowych obreb: 0004 Deblowo, 0010 Mielno
1 0012 Popowo Ignacewo. Przedsiewziecie przebiegac bedzie po istniej^cym sladzie drogi gminnej
CO w sposob istotny poprawi bezpieczenstwo oraz komfort ruchu na drodze.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bed^ podjete dzialania zabezpieczaj^ce w zakresie zaplecza
budowy, w tym planuje sie je zorganizowac w sposob zapewniaj^cy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztalcenie. Ponadto zaplecze budowy bedzie zorganizowane poza
bezposrednim zasiegiem koron drzew i poza obszarami w s^siedztwie ciekow wodnych i zbiomikow
wodnych.
Piano wane przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie wi^zalo sie z emisji halasu do srodowiska.
Zrodlem emisji bed^ prace budowlane, ktore spowoduj^ okresowe uciqzliwosci takie jak:
podwyzszony poziom halasu oraz emisje zanieczyszczen. Dla zminimalizowania ww. uci^zliwosci,
wszystkie prace nalezy wykonywac wyl^cznie w porze dziennej. Wszelkie uci^zliwosci zwi^zane
z etapem realizacji bed^ mialy charakter okresowy i ust^pi^ z chwilq zakonczenia budowy. Bior^c
pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja zrodel dzwieku
i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie. Uci^zliwosci zwiqzane z etapem budowy
zostan^ ograniczone przestrzennie i bed^ przesuwac sie w miare postepu prac. Jednoczesnie moze
pracowac niewielka liczba maszyn budowlanych. Ponadto, wszystkie urz^dzenia wykorzystywane
w czasie budowy musz^ spelniac wymagania dotycz^ce poziomu emisji spalin i halasu, co
potwierdzaji regulame badania techniczne.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest glownie posrod terenow lesnych, gruntow uzytkowanych
rolniczo oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje sie znacz^cego zwiekszenia
liczby samochodow korzystaj^cych z drogi, ktorej charakter pozostanie niezmieniony. Przewiduje
sie natomiast zmniejszenie uci^zliwosci akustycznej po wymianie nawierzchni, uplynnieniu ruchu
drogowego, likwidacji ubytkow w nawierzchni, kolein i nierownosci. Z uwagi na lokalny charakter
przedsiewziecia oraz klase drogi nalezy uznac, iz na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie
znacz^cym zrodlem emisji halasu, a standardy jakosci srodowiska okreslone w rozporz^dzeniu
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zostan^ zachowane.
Ze wzgledu na rodzaj i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie j^go istotnego wplywu na stan
jakosci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji
przedsiewziecia moze nastqpic niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac
budowlanych). Bedzie ona zwiqzana z powstawaniem pylow, w zwiazku z prowadzeniem robot
ziemnych. Ponadto zrodlem emisji substancji do powietrza bed^ takze procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urz^dzeh pracujqcych na budowie, emisje te bed^ mialy charakter miejscowy
i okresowy i ustanq po zakonczeniu prac budowlanych. Poprawa stanu technicznego istniej^cej drogi
wplynie na zmniejszenie zapylenia i ograniczenie emisji spalin. Ponadto nast^pi poprawa komfortu
jazdy oraz bezpieczehstwa ruchu pojazdow. Bior^c pod uwage lokalizacje w terenie lesnym, skale
przedmiotowego przedsiewziecia oraz niewielkie natezenie ruchu pojazdow nie przewiduje sie
znacz^cego skumulowanego oddzialywania planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami
o tym samym charakterze.
Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zakladow stwarzaj^cych zagrozenie wyst^pienia
powaznych awarii przemyslowych, zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzaj6w i ilosci znajduj^cych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujqcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonjmi lub duzym ryzyku wyst^pienia
powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne
przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegolnosci w wyniku
wyst^pienia: trzesieh ziemi, powodzi czy osuwisk.
Planowane przedsiewziecie charakteryzowac sie bedzie oddzialywaniem na klimat. W przypadku
przedmiotowej inwestycji emitowany bedzie gaz cieplamiany - dwutlenek wegla emitowany
w zwiazku z realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Na etapie realizacji przedsiewziecia, wyst^pi
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emisja dwutlenku w^gla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodow i maszyn
wykorzystywanych na etapie prowadzenia robot. Wielkosc emisji zalezec bedzie od ilosci sprzetu
zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie stosunkowo niewielka i krotkotrwala,
a wi^c oddzialywanie etapu budowy na klimat bedzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji,
zrodlem emisji gazow cieplamianych do atmosfery bedzie glownie ruch pojazdow spalinowych.
Gospodarowanie odpadami w zwigzku z realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia
odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujicych przepisach
szczegolowych. Na etapie prac wykonawczych zrodlem powstawania odpadow bedi roboty ziemne
oraz prace zwiizane z ukladaniem warstw nawierzchni drogi. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia
nalezy uznac, ze droga, na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowic znaczicego zrodia powstawania
odpadow. Na etapie eksploatacji powstawac bedi odpady zwiizane z utrzymaniem i konserwacji
nawierzchni drogi oraz ewentualnymi zdarzeniami losowymi na drodze. Na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia nie bedi wytwarzane scieki przemyslowe, ktore wymagalyby
odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiizac sie bedzie z powstawaniem
nieczystosci cieklych o charakterze sciekow bytowych, wytwarzanych przez pracownikow budowy.
Na etapie budowy pracownicy bedi korzystac z przenosnych kabin sanitamych objetych serwisem
podmiotow uprawnionych do swiadczenia uslug w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obslugi.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedi glownie do oczyszczonych rowow przydroznych
i odplywow. Prace zwiizane z realizacji przedsiewziecia nie bedi wiizaly sie z poborem wod
podziemnych i obnizaniem zwierciadla wod gruntowych.
Teren przedsiewziecia nie bedzie zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych, strefach ochronnych
ujec wod i obszarow ochronnych zbiomikow wod srodlidowych, obszarach wybrzezy i srodowiska
morskiego, gorskich oraz obszarach przylegajicych do jezior, na obszarach o krajobrazie majicym
znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na
obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Trasa drogi przebiega poza terenami o duzej
gestosci zaludnienia, w sladzie istniejicej drogi. Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na
obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z pozn. zm.). Najblizej
polozonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Gniezniehskie
PLH300043, oddalony o 14 km od przedsiewziecia. Ponadto zgodnie z mapi przebiegu korytarzy
ekologicznych w Polsce opracowani przez Zaklad Badania Ssakow PAN w Bialowiezy (obecnie
Instytut Biologii Ssakow) pod kierownictwem prof dr. hab. Wlodzimierza Jedrzejewskiego na
zlecenie Ministerstwa Srodowiska, zachodni fragment przebudowywanej drogi znajduje sie
w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPnC-7E „Puszcza Notecka - Puszcza Zielonka".
Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w sladzie istniejicej drogi. Jego realizacja nie
bedzie sie wiizac z koniecznoscii wycinki drzew i krzewow. Majic na wzgledzie lokalizacje
przedsiewziecia poza obszarami chronionymi, w istniejicym pasie drogowym, nie przewiduje sie
znaczicego negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym na
roznorodnosc biologiczni, rozumiani jako liczebnosc i kondycje populacji wystepujicych gatunkow,
w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub ginicych gatunkow roslin, zwierzit i grzybow oraz ich
siedlisk. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegolnosci na
siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzit oraz ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszarow Natura 2000 lub
powiizania z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i flinkcje ekosystemu.
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Po przeprowadzonej analizie przedsiewziecia, w ktorej uwzgledniono l^cznie uwarunkowania
wyszczegolnione w art. 63 ww. ustawy, rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia
z uwzglednieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powi^zah z innymi przedsiewzieciami w
szczegolnosci kumulowania sie ich oddzialywan, wielkosci zajmowanego terenu oraz
wykorzystywania zasobow naturalnych, emisji i wystepowania innych uci^zliwosci, ryzyka
wystipienia powaznej awarii, a takze polozenia wzgledem obszarow wrazliwych i cennych
przyrodniczo. Przeanalizowano rowniez wielkosc i ztozonosc odzialywania, z uwzglednieniem
obciqzenia istniejicej infrastruktury technicznej.
Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia rozwiizan
technicznych i organizacyjnych tut. organ uznal, ze przyjete rozwiizania zapewniq ochrone
srodowiska zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka
wystipienia negatywnego oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko.
W toku postepowania zapewniono stronom udzial.
Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Samorzidowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalacznik:
Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Otrzvmui^:
1 Wnioskodawca
2. pozostale strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie
3. aa.

Do wiadomo^ci:
1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gnieznie
ul. Sw. Wawrzynca 18, 62-200 Gniezno
2. Regionalny Dyrektor Oclirony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka D^browskiego 79 60-529 Poznan
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarz^d Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa4/8, 61-003 Poznari
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