
 

Wąwolnica, dnia 15.10.2012r. 

 

OŚ 7030/02/P/2012 

 

Postanowienie 
  

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 64 ust. 3, w związku z art. 156 

ustawy z dnia 3 października 2008r. 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) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 

2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi 

zmianami), po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa mostu na rzece 

Bystra w ciągu drogi powiatowej Nr 2536L Kurów-Wąwolnica km. 12+272 w m. Wąwolnica 

gmina Wąwolnica oraz wyrażonymi w tej sprawie opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach 

 

postanawiam 

 

uznać za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzanie raportu 

oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. przebudowa mostu na rzece Bystra w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2536L Kurów-Wąwolnica km. 12+272 w m. Wąwolnica gmina Wąwolnica.    

 

Uzasadnienie 

 

Do Wójta Gminy Wąwolnica w dniu 08.06.2012r. wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu 

Dróg w Puławach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

planowanego przedsięwzięcia p.n. przebudowa mostu na rzece Bystra w ciągu drogi powiatowej 

Nr 2536L Kurów-Wąwolnica km. 12+272 w m. Wąwolnica gmina Wąwolnica. Zgodnie z art. 64 

ust. 2 wyżej cytowanej ustawy do przedmiotowego wniosku załączono: 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 5 ustawy 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), 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, 

obejmujący teren przewidziany pod planowane przedsięwzięcie. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że planowane przedsięwzięcie, zgodnie      

z § 3 ust. 2 pkt 2, oraz z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (obiekty mostowe w ciągu drogi o 

nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do 

obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody), zalicza się do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.  

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

uwzględniono szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć 



mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust 1 ww. 

ustawy z dnia 3 października 2008r.  

Na podstawie przedłożonej dokumentacji analizowano rodzaj i charakterystykę 

przedsięwzięcia, jego usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz 

rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia. 

Z analizy wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane po trasie istniejącego 

układu komunikacyjnego i nie spowoduje trwałych zmian w użytkowaniu terenu. Dla terenu 

objętego planowanym przedsięwzięciem obowiązują zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Wąwolnica zatwierdzonego uchwałą 

XXXVIII/250/02 Rady gminy Wąwolnica z dnia 12.09.2002r., ogłoszonego w Dz. U. 

Województwa Lubelskiego nr 122 z dnia 18.102002r. Na rysunku planu przedmiotowy teren 

oznaczony jest symbolami KP(KUZ1) i KP(KDA2) – drogi powiatowe oraz W – wody otwarte. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego mostu drogowego na rzece Bystra, w 

ciągu drogi powiatowej Nr 2536L Kurów – Wąwolnica w miejscowości Wąwolnica wraz z 

dojazdami. Obecny most jest obiektem żelbetowym, swobodnie podpartym, dwuwspornikowym 

bez przyczółków, o świetle poziomym = 6,25+13,0+6,25m i całkowitej długości 25,95m. Jego 

całkowita szerokość = 10,10m, w tym jezdnia = 7,0m, chodniki=2×1,25m. i jest prostopadły do 

nurtu rzeki. W kierunku podłużnym niweleta na moście przebiega w spadku 2%. Nawierzchnia 

mostu posiada spadek poprzeczny, dwustronny. Głównym elementem nośnym mostu jest 

żelbetowa, monolityczna płyta o zmiennej grubości ok. 27cm w kluczu i ok. 67cm w strefach nad 

podporami. Podpory są żelbetonowe, słupowe, zbrojone. Każda z nich jest posadowiona na 14 

wbijanych palach. Most nie odpowiada obowiązującym obecnie wymogom technicznym i 

eksploatacyjnym dla tego typu obiektów i dlatego wymaga przebudowy lub remontu oraz 

wyposażenia w urządzenia techniczne zwiększające bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. 

Przedsięwzięcie będzie wiązać się z:  

 przebudową ustroju nośnego polegającą na iniekcjach rys w płycie pomostu, reprofilacjach 

naprawczych i wykonaniu nowych belek gzymsowych, 

 wykonaniem nowych elementów wyposażenia mostu (sączki i dreny odwadniające, 

krawężniki, izolacja płyty pomostu, kapa chodnikowa, nawierzchnia na jezdni i 

chodnikach, dylatacja elastomerowa, barieroporęcz ochronna), 

 wykonaniem nowych elementów przyobiektowych (umocnienia stożków przyczółkowych, 

ścieki skarpowe, schody na skarpie).  

Posadowienie mostu na palach pozostanie bez zmian. Nie nastąpi zmiana obecnego światła mostu 

ani zmiana przebiegu koryta rzeki. Przedsięwzięcie usprawni przejazd przez most, ograniczy 

emisję hałasu i poprawi bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

W czasie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały, paliwo i 

energię. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Odpady powinny być gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposób 

uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko a następnie przekazane 

podmiotom posiadającym pozwolenie na ich odbiór i zagospodarowanie. Ścieki socjalno-bytowe 

będą gromadzone w przenośnych sanitariatach typu toy-toy. Nadmiar mas ziemnych zostanie 

rozplantowany podczas formowania nasypu, przy czym warstwa humusu będzie odkładana i 

wykorzystana do odtworzenia warstwy urodzajnej dla planowanych nasadzeń zieleni. 

Planowany zakres prac zachowuje stan istniejącego terenu i nie powoduje niekorzystnego 

oddziaływania na tereny sąsiadujące. Przy prawidłowej eksploatacji, inwestycja nie będzie 

powodować uciążliwości dla środowiska na terenie bezpośrednio z nią sąsiadującym. 

Oddziaływanie na środowisko wystąpi jedynie na etapie budowy. Będą to wpływy chwilowe 

polegające na pogorszeniu warunków akustycznych i wzroście zapylenia powietrza. Wpływy te 

będą całkowicie odwracalne i ustaną z chwilą zakończenia przebudowy.  

Ze względu na charakter inwestycji oraz stosowane materiały nie zachodzi ryzyko poważnej 

awarii przemysłowej w fazie realizacji ani eksploatacji. Przedsięwzięcie leży poza obszarami 

wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi. Nie zagraża obszarom objętym ochroną, strefom 

ochronnym ujęć wód, obszarom ochronnym zbiorników wód śródlądowych. 



Planowana inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na obszary chronione z mocy ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (D. U. 2009.151.1220) ani obszary NATURA 2000. 

Najbliżej położonymi takimi obszarami są:  

-  Kazimierski Park Krajobrazowy (ok. 0,5 km na zachód), 

- Obszar sieci Natura 200 Płaskowyż Nałęczowski PLH060015 (ok. 9 km na północny-

zachód). 

Inwestycja nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony których wyznaczono obszary europejskiej 

ekologicznej sieci Natura 2000 ani innych zakłóceń funkcjonowania tej sieci. 

Na terenie inwestycji nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska w 

odniesieniu do stanu istniejącego. 

Teren inwestycji leży w obszarze podlegającym ochronie archeologicznej i konserwatorskiej – 

z tego względu prace wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Lublinie. 

Przedsięwzięcie nie przylega do jezior uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, nie 

będzie oddziaływać poza terytorium Polski. 

W toku postępowania zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Lublinie oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z prośbą o wydanie opinii co 

do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz co do konieczności sporządzania raportu oddziaływania 

na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w postanowieniu 

WSTV.4240.62.2012.AS z dnia 29.08.2012r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Puławach w opinii ONS-NZ.700/22/09 z dnia 09.08.2012r. stwierdzili, że wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Biorąc to wszystko pod uwagę i kierując się wymogami art. 64 ustawy „o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko” należy stwierdzić, że uzasadnione jest odstąpienie od 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzanie raportu 

oddziaływania na środowisko. 

            Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem  w terminie  

7 dni od daty doręczenia. 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

Otrzymują:     

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach 

ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy 

2. Właściciele i zarządcy działek sąsiadujących  

z inwestycją – w formie obwieszczenia 

3. a/a. 

 


