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Ó oddfalyvan u pueds ęWzięca na

po]ąĆzeniu dróg spnderuv Młyn -

ulicy foliielśkej w Podgórzyn€ '

602/5 i droqi pe alowei nr 2721D w

POSTANOWIENIE

123 uslawy z dnia r Kod€ks po*ępÓwańa

adń nrslńcyjnego (of U z 2000 r Nr93 pÓf 1071 z póf' zm )w 3iąfku 2ad 46a usl5 i7a. ad

5] usl 1pkl 2'3 Jslawyfdna 27 kwelna 200]l Plawo @hrcny ś.odMŚka(leksl]ednoLlyf2003

r Dz U Nl 25 poz 15o z późfm ). kierując sę kryleńań ' o klo|ych mowa w ań 51 usl 3 pkr 2

Uslawy 'Prawo ochlÓny śrcdowiska ok.eś|Óńyń w s5alakżes3UŚt 1pkl55 rozpouądzenem

Rady Minislrów z dnia 09 stopada 2004 roku w splawie okeśenra ńdfajów pzedsęwfęć

mÓqących znacząco oddzial}Ąvać na śrcdowsko oraf szczegolołych uwaruńkÓwań zwązanych z

kwa|ifikeaniem pżeds ęWz]ęcia do spouądzeń a lapońu o oddza|ywań U na śrcdowsko (Dz U Nl

257pÓz2513zpóżzń. ) 'a |akżes iosownedoań153! Ś l ]us|awyzdn ia03paźdze ln ika2003r
o UdÓs|ępnaniu nfo.ńacjj o śrcdMisku L jeoo Óchrone' udzia|e spoleżeństwa W ochron|e

ś.odowska oraf Ócenach oddzialywania na śbdowisko (Dz'UNr 199. poz j227) po rozpalżenu

Wniosku z dn6 3] 1o2oo3 l Ektr €felai! Rozwo]u Gmny. dz]a|ającego w meniu Wó]la cńny

Podgótyn zas eon ęcU opn P.ń9Nvowego PÓwiaiowego |nspeklora san taliego w Jeenie]cóże.

slaÓsly Je€nioqÓrekiegÓ Ólaf Regiona nego Dyrekloż och.ony srodowiska

odsląpić od nałÓżen a obowązku spolządzen]a Epońu

ś.odowsko dó ]nweŚlyc]| po ega]ą.e] ńa.Transg.anicznym

PÓdgóżyn - || elóp Óbejmu]ący r €monl lńÓdemrc]ę)
lea zow2nego ńa tercn€ dz nr 433/1 433/4 433/5 509/2'

UZASAONIENIE

Referatu RozwÓj! Gminy' wnioŚkiem z dńia 3] l020oB r wysląpł dÓ Wóila GmLiy

PÓdgóżyn o ł.ydanie decyz]i o śrcdow skÓłydh uwarunkowan]aĆh fgody na rea zaqę

pzeds ęwfięc a poeqa]ą.ego na "TranśgEncznym połączen U dróg spjnd|eruv M|yn - PodgÓzyn

elap obe]mujący reńÓńt (ńode.nzację) Jricy żÓłń erek e] w Podqózynie ' lea fowanego na leleńie

działek o numelach ewidencyjtrycl] 43B/].433/4.433]5 509/2 602/5ldrÓgipo*alowe' tr2721D

Na podŚtawie zalącfonejdo wniosku in'omacj Ó panowanym puedsięwfęc u zaw era]ącel

dane okreś one w ań 49usl 3uslawyPrawÓÓchrcnysrodowskazdńa27kwelnia2o01l (ou U z

2ooB r. Nl25' poz]5o z późuń) 61amo, że p|anMańe pż€dsęWzięcie naeży do rodza]J

pżedslęM ęó Ó kIÓlych mowa w ań 51 usl 1 pkl 2.3 uslawy Plawo ochrcny ś.odow Śka

zgodnie f ań 51 ust 3 uslaw Prawo ochrcny środowska Wójt Gminy Podgórzyn Wyslą! ł o

opnię Ćo do potueb Śpolządzenia raporiu o oddfaływanu na środ@iŚkÓ da p|anowanego

pżeds ęwzięc a olaz dÓ do zakfesu Epońu dÓ] Pańslłowego PowalÓweqo |nspeklora sańlarnego w

J€|ene]Góża slarcsly J €en ogÓlŚkiego Óraz Regiona|nego Dy€klo|a ochrony sŃdŃiska



orqany te wydały op ne:

PańŚlwowy PoWalowy |nŚpektÓl san]lamy w Jeene] GÓ2€ pismem nuńel zNs-TP.6]0.

kU ńe slwedzij koneczności 9pouądzenia ńportu ]ego

slarosl. Je|enioqólsk' piŚmem znak oŚR LV.7633/17l09 z dńia 13032009 roku nformu]e ze f

załąĆzonej do pisma nformac] o rea aÓji pżedŚięWz ę.ia Wyn ka ż€ p anowana ńweslycja n e

]eslża|iczona do puedsełzęć llryszÓzegóhionyÓh w rozpoządzen a Rady Min Śllós z dnia 0s

śopada 2004 Óku lodza]ow pfzedsęwz'ęć mogących fńacząco

oddzialFvaó na $odowsko oraz sfczegó|ÓłyĆh Uwalunkowan Riązanych z kwa fkowan]em

przedsęM ęi do spouądfen a mpońu o oddza'Wan u na śÓdowsko (Df ! N' 257 poz 2573 f

póŁzń) Uzna|' fe ea zac)a p]anowaneqo pżeds ęwz ęc a n e wymaga pośępowama w splaw €

oceńy Óddfia|FYan a na środowiskow ńyś|a 46 uslawy Poś

Regiońahy Dyrcklor ochrcny ŚrÓdÓw]ska' psmem fnak RDoŚ.02-WooŚj613 3/54/09/ama z

dnia ]6 marca2009l wydałopinę sugerulącą odslą' enie Ód obowązku sporzą]jzen a €pÓnu Ó

o. €n e Óddfa|ywania przedm@|owego pżeds ęwzięcia na środowskÓ W zak.ese ]eqo

oddz a'wania na obsfar Na|u.a 2000 gdyż charaktel prac związanyclr z re6|fac]ą

pżeds ęwzięc a ne pÓwinno znacfąco oddz a|Pvai na obszar Nalula 2000

Na podslawie a 5] lsl 3 uslawy Prawo ochrony środMska. kiefując s9 kr}'|elam Ó

których mÓwa ł a 5] usl 3 w/w uslówy. okeśonym]w s 3 usl, 1 pkl 56 olaz s swyżejcylManego

lożpÓlfądfenia. borąc pod lwaqę opin ę wił orqanów. a lókże inloffiac]ę o panowanym

pżeds]ęt ęc u Wójł Gmny PodgÓEyn uznał ż€ p|ańÓwana ńwslyc]a zoka|żÓwma jesl

wpEłdze w granicach spec]ahe, 2000 oraz obszaru spec]a|ne]

ochlony Plaków Na1Ur6 2000 'Kalkonosze'. iednakze ze wfg|ędu na rodzaj ska|e puedsęwfięÓa

olaz chankler prac &lązańych z]ego lea zacJą ne powinno oddża|ywaó na obszar Nalura 2000

FuedmÓleń pżeds ęWzęca ]esl remońl (ńodernizac]a) ulcy fołnierske] kl&a bĆqne

Podgózyn Łączy Óńa dlÓqę wojewódzką nr 366 z droqą Óow alową ir 272]D

prowadzącą dÓ PlzesLekL. Pas droqowy puedń'ÓlÓwe] uLicy zna]duje sę na leleń e slnie]ąceJ

zabJdowy weorcdzinne] żęścowo |lmd owej

(modernfaÓji) llica pos2da dwóch właśĆdie|: Gmnę Podgóuyn w pu€bieou od Wjazdu z drog'

wojewódzke] do budynku n. '44 ońz PÓwiat Je|.nogorsk od nr 44 dÓ n.7a zam'euene

nweś|yÓyjne po|egai będfe nawykonaniu nowe]nawezchn dmgiz betÓnu as'a|low€go na całyń je]

odc]nku gmnnyń wraz f nową navieEchn ą ĆhÓdn]kós z koŚlk belonow€]L wyńaną kawężnków

W qGn c2c|r pasa dlÓgowego Wzd|uż drog pNialÓwe] ni 2721 o W prebiegJ od J Ćy foh erck'e]nr

44 do n.73 p]anowane]eŚtWykonan e unładfonegÓ pob0cfa z koslk belonoweJ

fakres rea iŹc]i inweslyc] obejmu]e
' d]ugość Ulwaldfonych poboey wfd|trz drÓg pÓwiaiÓwe] 916m

sfeÓkośc uNvadzoneqÓ pobocza fmenna ] 0o.2 oom.

dłlqośó .enonlowanej (ńodernfowane]) drogiw odcinku ońińńym (naweŹchnjasMA ńeŚzanka

gryŚÓłÓ.ńaslyksowa) 1607ń'

sfeńkÓśó chodn kóW zmieńńa 0 2 20



opsana droga wymoqa remonlu (modemfac]i) ze Wzq ędu na nieów
spękania zapadnięcia wykuszena Ponadlo wykaaF fnażne

ana z belonu asla lryego orar koslk belonowel
z nformacji dołącfonych dÓ wniosku wydka że zapolu€bowane na Wodę i €nercę ne

wyŚlPpu]e na elape €a zac]ipżedsięwzęcia'
P|anwana nw€slycja z|oka zowana jeŚl W sąsieJrlwie obŚzaru speĆ]a nej ochlońy

pIaków Natuż 2000 Ka*Ónosfe. oraz pro]eklowanego specia nego ob*a.u ochrcny sedisk
Mając ne Wadz€ pow)zsze' pzedsęwzięcie nie powinno znacząŃ

oddziabłać na obszar NaluE 20oo Ponivaz pEc€ prcwadfoie będą w ielenie uabudManyń i
będą Óbejńowa|y ćńÓńt ńlńejądej drogi 9mnnei na długośc 16o7m or:z mode.nzację
lhv2rdzonych poboczy wfdłUz d.ogi powialowe] na długośc 916 m nje plzewduje siężadnych ko fj]

Ponadto oka z&F inweslyc]i charakler pzedsięwzięcia Wykucza noż|iwośÓ
lransgranicznego oddzia{y}vań a na środowisko

c€chy pŹedslęwz ęc a (mdr] chalakIeryslyka. UŚyt!ÓWańe o€f ske|a oddziaływónia)
op sane w nformacji dotączoier do wn osku nie wskazu]ą aby koniecfnym było spożądfen e €pońu
o oddzialFvan u pżedsięwzięc a na śrcdowiŚko

i "mo re  i d l  t  t '  F 1 j '  ń i "  r ' e gopo ' d  o^  d  ó

POUCZENIE
Na n]iie]Śze post.nowien e Ś|Uży zaża eńie tlo sańoządoweqo (oleg um odwoławczego

em w lermin e siedmiu dni od daty iego do!ęeeiia.

1 zażąd oiJo PÓwr61Nydh
u sudecka 38 53-5oo Jeenia Góra

1 Pańsnłoły Poł alNy nspektor san la.nym
u Kasprowicza 17 53-500 J €enia GóG

Wydział och.ony slodow ska Ro mclwa
U Podchorążych 15 5a.503Je]enia 6óE

3 ReoiÓna|ny Dylekłorochrcny ŚlÓdÓw]ska
p PÓwŚtańców Warerwy l.50.951 WlÓĆław

I  N'r


