
Borki 11.12.2013r.

RIGRiOŚ.6220.14.2013

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1   i

2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku       i

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.

1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41, 21-

345  Borki  z  dnia  29  lipca  2013  roku  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  ulicy  Jaśminowej

i Lubelskiej” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 98, 101/1, 101/2, 102, 103/1,

103/2, 104/3, 104/4, 106/1, 106/2, 107/1, 108/2, 108/3, 109/3 110, 112/3, 112/2, 113/3, 113/4,

1037/4,  1038,  114/2,  115/1,  115/2,  116,  117/3,  117/4,  117/1,  118,  119/1,  119/11,  119/19,

położonych  w  miejscowości  Borki,  Gmina  Borki,  powiat  radzyński,  zakwalifikowanego

zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) art.

63 ust. 1. Zgodnie z w/w rozporządzeniem planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

określam

1) środowiskowe uwarunkowania na realizację  przedmiotowego przedsięwzięcia i
stwierdzam  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,

2) określam  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  biorąc  pod  uwagę  informacje
zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy.

Charakterystyka  przedsięwzięcia  oraz  karta  informacyjna  przedsięwzięcia  stanowią
odpowiednio  załączniki  Nr  1  i  2  do  niniejszej  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.

       



 U z a s a d n i e n i e

Gmina Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki wystąpiła z wnioskiem

z  dnia  29.07.2013r.  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Jaśminowej i Lubelskiej” przewidzianego do

realizacji  na działkach  nr ewid. 98, 101/1, 101/2,  102, 103/1, 103/2, 104/3, 104/4, 106/1,

106/2, 107/1, 108/2, 108/3, 109/3 110, 112/3, 112/2, 113/3, 113/4, 1037/4, 1038, 114/2, 115/1,

115/2,  116,  117/3,  117/4,  117/1,  118,  119/1,  119/11,  119/19,  położonych w miejscowości

Borki,  Gmina Borki,  powiat  radzyński.  Zgodnie z  art.  60 pkt  2 ustawy  o udostępnieniu

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

ocenach oddziaływania na środowisko      i na podstawie w § 3 ust. 1  pkt 60 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco

oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  213,  poz.  1397)  oraz  załączoną  dokumentacją,

przedmiotową  inwestycję zakwalifikowano  do  przedsięwzięć   mogących  potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o

środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach

oddziaływania  na  środowisko,  Wójt  Gminy  Borki  wystąpił  pismem  znak  sprawy:

RIGRiOŚ.6220.07.2013  z  dnia  29.05.2013r.  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim oraz pismem znak sprawy RIGRiOŚ.6220.06.2013r.  z

dnia  29.05.2013r.  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska  w  Lublinie  Wydział

Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Radzyniu  Podlaskim Opinią  Sanitarną  NR

ONS-NZ.700/18/13  z  dnia  17.06.2013r.,  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w

Lublinie  Wydział  Spraw  Terenowych  I  w  Białej  Podlaskiej  pismem  znak  sprawy:  WST

I.4200.5.2013. MP z dnia 1 lipca 2013r. oraz Wójt Gminy Borki postanowieniem z dnia 22

lipca 2013r. znak: RIGRiOŚ.6220.10.2013. nie stwierdzili obowiązku przeprowadzenia oceny

oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Jaśminowej i

Lubelskiej  w  miejscowości  Borki.  Przedstawiono  w  dokumentacji  informację,  że  teren

planowanej  inwestycji  objęty  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego

Gminy Borki. 

Odstępując  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko

uwzględniono  szczegółowe  uwarunkowania  związane  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia



mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiska wymienione w art. 63 ust. 1 ww.

ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: skalę inwestycji,

usytuowanie,  charakter,  zakres  robót  związanych  z  planowaną  inwestycją,  emisję

i uciążliwości związane z realizacją oraz eksploatacją przedsięwzięcia, a także rozwiązania

chroniące środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie dróg gminnych w miejscowości Borki

– ulicy Jaśminowej i Lubelskiej. Projektowane ulice przebiegają po działkach prywatnych,

które  podlegają  podziałowi  i  zostaną  przejęte  przez  Gminę  Borki.  Obecnie  teren  objęty

planowaną inwestycją stanowią grunty orne, łąki oraz niewielkie sady. 

W ramach inwestycji planuje się:

- budowę ulicy Jaśminowej jako drogę klasy L, o dł. 749,20 m i szer. 6,00 m (nawierzchnia

asfaltowa),

- budowę ulicy Lubelskiej jako drogę klasy D, o dł. 744,40 m i szer. 5,00 m (nawierzchnia

asfaltowa),

- budowę ulicy „bez nazwy” jako drogę klasy L, o dł.208,60 m i szer. 6,00 m (nawierzchnia

asfaltowa),

- budowę  chodników wzdłuż ulic jaśminowej i Lubelskiej  obustronnie, wzdłuż  ulicy „bez

nazwy” jednostronnie o szer. 1,95 m (kostka brukowa),

- budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę zjazdów indywidualnych, przebudowę  linii

elektrycznej  SN  i  zabezpieczeniem  linii  elektrycznej  i  teletechnicznej.  Zaprojektowano

powierzchniowy spływ wód opadowych i  roztopowych kanałami przykrawężnikowymi do

rowów  przydrożnych  w/w  ulic.  Po  analizie  informacji  z  karty  informacyjnej  należy

stwierdzić,  że projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na pogorszenie stanu

środowiska naturalnego. 

W czasie realizacji inwestycji wystąpią jedynie uciążliwości związane z emisją do powietrza

substancji zanieczyszczających z prowadzonych robót budowlanych, pracy maszyn i urządzeń

budowlanych,  środków  transportu.  Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  będzie  miała

charakter  okresowy  i  nie  będzie  źródłem  znaczących  oddziaływań  na  jakość  powietrza.

Negatywne  oddziaływanie  na  klimat  akustyczny  będzie  miało  charakter  lokalny  i

krótkotrwały,  niekumulujący  się  w  środowisku  i  ustąpi  wraz  z  zakończeniem  robót

budowlanych. Roboty budowlane należy prowadzić w porze dziennej przy użyciu sprawnego

technicznie  sprzętu  aby  nie  powodować  znaczących  oddziaływań  akustycznych  na

środowisko.



Gospodarka odpadami musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie. Odpady winny być magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu w sposób

uniemożliwiający  ich  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko,  następnie  przekazane

odpowiednim jednostkom, gwarantującym zagospodarowanie odpadów zgodnie z prawem. W

fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki socjalno – bytowe, które winny być

gromadzone w szczelnych przenośnych sanitariatach. 

Biorąc  pod uwagę  charakter  przedsięwzięcia  nie   przewiduje  się  pogorszenia  stanu wód

powierzchniowych i podziemnych. Ponadto zamierzenie inwestycyjne nie leży w obszarach

objętych ochroną, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód

śródlądowych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich i leśnych, obszarach wymagających

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk ,

jak również siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000.

Ponadto  inwestycja  nie  będzie  realizowana  na  obszarach,  na  których  standardy  jakości

środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,

kulturowe  lub  archeologiczne  oraz  obszarach  ochrony uzdrowiskowej.  Przedsięwzięcie  z

uwagi  na  usytuowanie  nie  będzie  oddziaływać  na  tereny  podmokłe,  kompleksy  leśne,

rezerwaty,  parki,  a  zasięg potencjalnych zmian w wyniku realizacji  inwestycji  nie będzie

stanowił  bariery  ograniczającej  drożność  korytarzy  ekologicznych.  Skala  i  lokalizacja

przedsięwzięcia wyklucza możliwość  jej  trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny i ograniczy się tylko do czasu prowadzenia robót

budowlanych. Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak  sprzeciwu stron

biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono

w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Pouczenie  

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia. 

 Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Pocztowa 5, 21-300 Radzyń Podlaski

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I, ul. Brzeska 41

  21 – 500 Biała Podlaska.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Borki.
4. Strona internetowa www.borkiradzynskie.pl.


