
                     Mieroszów, dnia 17.12.2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA 
BURMISTRZA MIEROSZOWA 

 
 
 Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150) w związku 
z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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) Burmistrz Mieroszowa informuje, Ŝe 
dnia 15 grudnia 2008 roku została wydana decyzja w sprawie okre ślenia 
środowiskowych uwarunkowa ń dla  przedsi ęwzięcia polegaj ącego na 
„Modernizacji drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ulicy Kwiatowej w 
Mieroszowie do przej ścia granicznego”.  
 
Treść decyzji poniŜej : 
 
 
 
 
 
 
GPIiOŚ- 7624/04-05/2008              Mieroszów, dnia15 grudnia  
2008r. 
 
 
 
 
 

D E C Y Z J A  
 
 Na podstawie art.46 ust.1 pkt 1 i 2, ust.4 pkt 2, art.46a ust.1 i ust.7 pkt 4 oraz 
art.48 ust.2 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz.U.z 2008r.Nr 25, poz.150) w związku z art.153  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), i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
roku 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 późn.zm.) oraz art.104 kodeksu postępowania administracyjnego – 
po  rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Oznakowania Dróg „RONDO” mgr inŜ. 
Marta Nowak ul.11 Listopada 3/7, 58-169 Świebodzice działającego z upowaŜnienia 
Powiatu Wałbrzyskiego – o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej 
Nr 3365D na odcinku ulicy Kwiatowej w Mieroszowie do przejścia granicznego 
 
 
 

określam   
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj ę przedsi ęwzięcia : 

pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D na odci nku ulicy Kwiatowej 
w Mieroszowie do przej ścia granicznego” 

 
  

1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji drogi powiatowej Nr 
3365D na odcinku od ulicy Kwiatowej w Mieroszowie do przejścia granicznego, na 
działkach: 
nr 144 obręb nr 1 Mieroszów oraz nr 40 obręb RóŜana. Teren przeznaczony pod 
inwestycję stanowi droga o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Obecnie 
szerokość jezdni jest zmienna i zawiera się w granicach 4,05 – 4,60 m na odcinku 
ulicy Kwiatowej oraz 2,05 – 3,40 m na odcinku drogi w obrębie ewidencyjnym 
RóŜana. Przy drodze znajdują się obustronne pobocza, funkcjonują rowy 
odwadniające drogę i przyległe tereny. Modernizacja drogi ma na celu 
dostosowanie jej parametrów do współczesnych wymagań głównie w zakresie 
szerokości pasów ruchu i nośności (80 kN/oś). 

     Modernizowany odcinek ma łączną długość 2.650 m. 
   
2. Modernizacja polegała będzie na : 

• wykonaniu nowej konstrukcji na projektowanych poszerzeniach jezdni,  
• wykonaniu odcinkami frezowania istniejącej warstwy ścieralnej jezdni oraz 

odcinkami warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, z mieszanki 
mineralno-asfaltowej w celu uzyskania projektowanych spadków 
poprzecznych i podłuŜnych jezdni, 

• wykonaniu na całej szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonaniu poboczy z mieszanki mineralno-kamiennej. 
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W przekroju poprzecznym droga składać się będzie : 
-na odcinku ulicy Kwiatowej z jezdni o szerokości 5,00 m i obustronnych poboczy 
o szerokości 0,75 m, 
- na odcinku przez las do granicy państwowej z jezdni o szerokości 3,50 m i 
obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m. 
 
Na końcowym odcinku przed granicą państwa, po prawej stronie zaprojektowano 
miejsca postojowe o długości 4,50 m z parkowaniem prostopadłym do osi drogi : 



- 14 miejsc postojowych o szerokości 2,30 m, 
- 2 miejsca postojowe dla pojazdów z osobami niepełnosprawnymi o szerokości 
3,60 m. Na odcinku miejsc postojowych zaprojektowano równieŜ poszerzenie 
jezdni o 1,50 m po lewej stronie w celu uzyskania wymaganej jezdni manewrowej 
o szerokości 5,00 m. Planuje się wykonanie konstrukcji miejsc postojowych o 
nawierzchni bitumicznej, obramowanej krawęŜnikami.  
Odwodnienie jezdni drogi będzie odbywało się powierzchniowo, poprzez 
odpowiednie spadki poprzeczne jezdni i poboczy do funkcjonujących przy drodze 
odcinków rowów. Planowane jest odmulenie rowów. 
 

3. Realizując i eksploatując  przedsięwzięcie naleŜy przestrzegać następujących 
warunków :   

a. Roboty ziemne i budowlane muszą być wykonane w oparciu o obwiązujące 
w tym zakresie normy. 

b. Nadmiar gleby, spełniającej standardy jakości gleby, przekazać do 
wykorzystania. 

c. Bazy techniczne i składy materiałów budowlanych nie lokalizować w terenie 
niezabudowanym. 

d. Zabezpieczyć roślinność drzewiastą i krzewiastą znajdującą się w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasa robót przed uszkodzeniami, a prace w 
obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej szkodzący 
drzewom i krzewom. 

e. Osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 
prac. 

f. Roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę moŜliwości, 
wykonywać ręcznie. 

g. Odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym 
wysuszeniem w porze letniej lub przemarznięciem w porze zimowej, 
osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem. 

h. Nie składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów 
bezpośrednio pod koronami drzew. 

i. Prace w obszarze leśnym prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w 
okresie jesienno-zimowym. 

j. W trakcie realizacji inwestycji stosowanie urządzeń stanowiących źródło 
hałasu winno odbywać się w porze dziennej. 

k. NaleŜy stosować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia z atestami o 
niskiej emisji hałasu do środowiska. 

l. Zabezpieczyć miejsce lokalizacji maszyn i urządzeń budowlanych przed 
ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego 
produktami ropopochodnymi poprzez zorganizowanie zaplecza dla 
prowadzonych prac na terenie utwardzonym i szczelnym oraz poprzez 
magazynowanie materiałów ropopochodnych w szczelnych pojemnikach. 

m. Zorganizować place budowy i jego zaplecza z uwzględnieniem zasady 
minimalizacji zajęcia terenu oraz przekształcenia jego powierzchni. 

n. Prowadzić działalność minimalizacji ilości powstawania odpadów, a 
powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady gromadzić w sposób 
selektywny, a następnie 
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     przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich dalsze    
     zagospodarowanie. 
o. Po realizacji przedsięwzięcia naleŜy uporządkować teren.  

 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 

  Zgodnie z art.46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U.Nr 62 z późn.zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia 
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalne wyłącznie po 
uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu  budowlanego – art. 46 ust.4 pkt 2 
cytowanej powyŜej ustawy.  

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów uchwalonego Uchwałą 
Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. 
ogłoszonego w Dzienniku urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz.43 z 
dnia 7 stycznia 2004r. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji drogi powiatowej na 
podstawie § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
roku 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 późn.zm.). kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których moŜe być nałoŜony obowiązek sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Ponadto planowane przedsięwzięcie  jest częściowo zlokalizowane w 
granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 
„Góry Kamienne”. 

Na podstawie opinii wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wałbrzychu, Starostę Wałbrzyskiego oraz Wojewodę Dolnośląskiego 
oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 5 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco  oddziaływać na środowisko Burmistrz Mieroszowa wydał dnia 
29 października 2008r. postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
 
 Stosownie do treści art.48 ust.2 pkt 3a Prawa ochrony środowiska 
przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po 
uzgodnieniu z wojewodą, organem ochrony środowiska oraz organem o którym 
mowa w art.57 – i tak, w tym przypadku o uzgodnienie na w/w przedsięwzięcie 
wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, 
Starosty Wałbrzyskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. 
  PPIS na podstawie przedłoŜonego wniosku oraz informacji o planowanym 
przedsięwzięciu i wypisie z planu zagospodarowania postanowieniem Nr 181/08  
znak: PSSE/ZNS/610-04-24/JJ/08 z dnia 09 grudnia  2008r. uzgodnił w/w 



przedsięwzięcie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywnie 
bez  zastrzeŜeń. 
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 Starosta Wałbrzyski postanowieniem nr TOŚ.7633-78/08 z dnia 28.11.2008r. 
uzgodnił, w zakresie ochrony środowiska realizację przedsięwzięcia z określonymi 
warunkami. W uzasadnieniu podkreślił, Ŝe w trakcie realizacji naleŜy przestrzegać  
określonych wymogów, tj.: powstałe odpady niebezpieczne i inne niŜ niebezpieczne 
stanowiące  głównie odpady z budowy naleŜy magazynować w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne i oddawać firmom specjalistycznym 
posiadającym stosowne zezwolenia;  roboty budowlane w obrębie systemów 
korzeniowych prowadzić w taki sposób, aby ich nie uszkodzić; wycinkę drzew 
wykonywać tylko w przypadku występowania kolizji. 
 

  Wojewoda Dolnośląski na podstawie otrzymanych dokumentów 
postanowieniem SPO.III.ŁK.6613-4/46/08, SPO.III.ŁK.6613-3/163/08 z dnia 28 
października 2008r. odstępując do nałoŜenia obowiązku raportu jednocześnie 
uzgodnił   realizację przedsięwzięcia nakładając określone warunki środowiskowe.  

 W uzasadnieniu podkreślił, Ŝe z uwagi na ochronę terenów o duŜej wartości 
przyrodniczej, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie nałoŜono warunki, które 
mają na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Dotyczą one m.in. lokalizowania baz technicznych i składów materiałów 
budowlanych oraz ochrony drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasa drogowego. 

Mając na uwadze ochronę ptaków będących w trakcie rozrodu i 
wychowywania młodych określono termin prowadzenia prac.  

PoniewaŜ źródłem powstawania hałasu będą wykorzystywane w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia maszyny i urządzenia wszelkie prace wykonywane przy 
uŜyciu tych urządzeń naleŜy prowadzić w porze dziennej przy wykorzystaniu jedynie 
sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji dźwięku.  

W celu zapobieŜenia skaŜeniu gruntów i wód podziemnych substancjami 
ropopochodnymi występującymi podczas eksploatacji pojazdów mechanicznych, 
magazynowania materiałów słuŜących do konserwacji sprzętu (smary, oleje), 
zaplecze do prowadzonych prac zorganizować naleŜy na terenie utwardzonym.  

Mając na uwadze ochronę środowiska gruntowo-wodnego, podstawowym 
działaniem na etapie realizacji inwestycji jest właściwa lokalizacja zaplecza budowy 
oraz baz składowych i transportowych. WiąŜe się z tym konieczność zachowania 
zasady oszczędnego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie.   

Powstałe na etapie realizacji inwestycji odpady naleŜy gromadzić w 
wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym jednostkom 
posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. 
 
 Warunki cytowanych uzgodnień uwzględniono w niniejszej decyzji. 

 
 

 W trakcie postępowania prowadzonym z udziałem społeczeństwa zgodnie z 
art.32  Prawa ochrony środowiska nie wpłynęły Ŝadne uwagi ani wnioski. 

 



Postępowanie w powyŜszej sprawie wszczęte zostało przed dniem wejścia w 
Ŝycie ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, a więc zgodnie z art.153 cytowanej ustawy stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
 
 W tym stanie rzeczy naleŜało orzec, jak na wstępie. 
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Od niniejszej decyzji słuŜy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu ul.Dmowskiego 22 za moim pośrednictwem w terminie 
14 dni od dnia jej otrzymania. 
 
Załączniki:  
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 
    zgodnie z art.56 ust.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują : 
1. Przedsiębiorstwo Oznakowania Dróg „RONDO” 
    mgr inŜ. Marta Nowak 
    ul.11 Listopada 3/7, 58-160 Świebodzice 
2. Strony wg.zał. nr 2 
3.  a/a 
 
 
Do wiadomości 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
    pl.Powstanców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
    ul.Armii Krajowej 35C, 58-302 Wałbrzych 
3.Starosta Wałbrzyski 
   Al.Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych 
 
 


