
Nz: GP.7624-2/09                                                     Jodłowa, dnia 30.12.2009r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach 

                   Na podstawie art. 71 ust.1, art. 84 ust.1 ustawy z dnia 03 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227), art. 104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071 z późn. zmianami),
                 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2009r Gminy Jodłowa, 39-225 
Jodłowa, reprezentowanej przez Wójta Gminy Jodłowa w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie drogi Nr 106502 R w miejscowości Dęborzyn Gmina Jodłowa w km 
1+051 – 1+736 na działkach o nr ew. gruntu 56, 459 w Dęborzynie,
                                            postanawiam:
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Nr 
106502 R w miejscowości Dęborzyn Gmina Jodłowa w km 1+051 – 1+736 
na działkach o nr ew. gruntu 56, 459 położonych w Dęborzynie. 

Integralną część decyzji stanowi załącznik nr 1 - karta informacyjna 
przedsięwzięcia.
                                              Uzasadnienie:
               Wnioskiem z dnia 14.10.2009r Gmina Jodłowa, reprezentowana przez 
Wójta Gminy Jodłowa zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi  
Nr 106502 R w miejscowości Dęborzyn Gmina Jodłowa w km 1+051 – 1+736 na 
działkach o nr ew. gruntu 56, 459 położonych w Dęborzynie.               
              Planowane przedsięwzięcie polegające na odcinkowej przebudowie drogi  
lokalnej  Nr 106502 R w miejscowości Dęborzyn Gmina Jodłowa w km 1+051 – 
1+736 na działkach o nr ew. gruntu 56, 459, zgodnie z  §3 ust. 1 pkt 56 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),  
drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w §2 ust. 1 pkt 29 i 30,  
z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie,  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej,  
przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, chodnika, ścieżki  
rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń 
wyposażenia technicznego dróg,
zaliczane są do  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 
wymagane. 

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku i karcie informacyjnej  
przedsięwzięcia, planowana inwestycja ma na celu przebudowę odcinka 
istniejącej drogi gminnej nr 106502R kategorii „L” (droga publiczna) od km 1+051 



do km 1+736 zlokalizowanej w miejscowości Dęborzyn (gmina Jodłowa, powiat 
dębicki, województwo podkarpackie). Przewidywany odcinek drogi do przebudowy 
– 685 mb, przy średniej jej szerokości 2,7m i  0,3m szerokości ziemnych poboczy 
po obu stronach drogi. Obecny stan jej nawierzchni (nawierzchnia żwirowa z 
ziemnymi poboczami) stanowi coraz większe utrudnienia komunikacyjne oraz 
zagrożenia dla odbywającego się tutaj ruchu samochodowego.  
Przewidywana powierzchnia objęta planowanym przedsięwzięciem – 2398,0 m2.  
Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone po trasie istniejącej drogi gminnej  
na odcinku 685 mb.
Przewiduje się właściwe mechaniczne ukształtowanie i wyprofilowanie 
nawierzchni drogi, a następnie wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy 
drogi (dolnej z kruszywa naturalnego i górnej z kruszywa łamanego),na której  
zostanie nałożona nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa (mineralno-asfaltowa i  
grysowo-żwirowa).

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  na  etapie  swej  eksploatacji  
wymagało zaopatrzenia w wodę i wyposażenia w inną infrastrukturę techniczną 
(sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej itp.).  
W  ramach  inwestycji   nie  przewiduje  się  budowy  kanalizacji  deszczowej 
odwadniającej  pas  drogowy  (nie  przewiduje  się  zorganizowanego  systemu 
kanalizacji  deszczowej).  Wody opadowe i  roztopowe z nawierzchni  bitumicznej  
drogi  będą  odprowadzane  powierzchniowo  do  istniejącego  rowu  przydrożnego 
oraz po okolicznym terenie.  

Podjęcie omawianego przedsięwzięcia nie będzie źródłem zanieczyszczeń 
do środowiska naturalnego w stopniu mu zagrażającym pod warunkiem 
przestrzegania przepisów ochrony środowiska i zastosowaniu działań,  
zabezpieczeń oraz przedsięwzięć z tego zakresu opisanych w załączonej karcie 
informacyjej.  Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nierównej nawierzchni  
żwirowej drogi i pokrycie ją nawierzchnią asfaltową jest najbardziej korzystnym 
wariantem dla Inwestora jak i optymalnym z punktu widzenia zasad ochrony 
środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko w 
stopniu mu zagrażającym – emisja zanieczyszczeń do środowiska na etapie 
eksploatacji drogi gminnej będzie praktycznie znikoma i ograniczona do 
niezauważalnego minimum. Oddziaływanie w fazie budowy ma charakter  
nieciągły, krótkotrwały i skończy się z chwilą realizacji przedsięwzięcia.  Etap ten 
szacowny jest na okres około 1 miesiąca.    Emisja hałasu będzie krótkotrwała – 
wszelkie prace drogowe będą prowadzone w porze dnia w znacznym oddaleniu 
od zabudowy mieszkalnej.  

Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi „Pasterniki” w 
Dęborzynie stanowiącej dojazd do istniejących zabudowań mieszkaniowych oraz 
pól uprawnych czy lasów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w istniejącym 
śladzie drogi a więc nie będzie wprowadzało nowych rodzajów emisji na 
analizowany teren.

Brak podjęcia przedsięwzięcia stanowił będzie potencjalne zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi oraz determinować może uszkodzenia pojazdów 
samochodowych.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Jodłowa, która jest właścicielem działek 
gruntowych nr 56 i 459 (KW 20017) w Dęborzynie. 
W toczącym się  postępowaniu  uzyskano opinię  Starosty  Dębickiego  wyrażoną 
postanowieniem  znak: WRL.7634-96/2009 z dnia 13 listopada 2009 r oraz opinię  



Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Dębicy  wyrażoną 
postanowieniem  znak PSNZ.465-96/09 z dnia 20 listopada 2009r.
Wydając niniejszą decyzję Wójt Gminy Jodłowa wziął pod uwagę opinię Starosty  
Dębickiego  jak  również  opinię  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  
Sanitarnego  w  Dębicy  stwierdzające  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W  wyniku  prowadzonego  postępowania  stwierdzono  brak  potrzeby 
przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Dla terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym Gmina Jodłowa 
nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

        
           W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta 
Gminy Jodłowa w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
Pouczenie:
W przypadku złożenia odwołania wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 5,0zł oraz 
dodatkowo 0,50 zł za każdy załącznik.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.  
46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami).
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
W/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.
 

Otrzymują:
 1.  Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa
 2. Strony postępowania wg wykazu załączonego w aktach
 3. a/a
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