
Świdnica 15.11.2006 r. 
ZIRiOŚ 7624-1-P/20/2006 

POSTANOWIENIE nr 20/06 

Na podstawie art. 51 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),                   
po rozpatrzeniu wniosku P. Roberta Szczepanek, Usługi Projektowe, ul. Boduena2/1, 58-100 
Świdnica,  

oraz po uzyskaniu opinii: 
- Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego     

w Świdnicy – pismo  z dnia  9 października 2006 r.,  znak: ROŚ/7633/68-
1/935/06, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – pismo z dnia    
3 listopada 2006 r., znak: ZNS-624-83/UP/06, 

 

p o s t a n a w i a m : 
 

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko               
dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa drogi dojazdowej w Lutomi Dolnej”  na dz. nr 213, 270 
AM 1, obręb Lutomia Dolna, gmina Świdnica. 

 

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

Dnia 23.10.2006 r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek P. Roberta Szczepanek, Usługi 
Projektowe, ul. Boduena2/1, 58-100 Świdnica, o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi 
dojazdowej w Lutomi Dolnej. 

Zawiadomieniem z dnia 26.10.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. 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. 257 poz 2573 z póź. zm.), drogi 
publiczne o nawierzchni utwardzonej zaliczone są do przedsięwzięć, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany   
(§ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia). 

Działając na podstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 
2001 r., nr 62, poz.627 ze zm.), Wójt Gminy Świdnica zwrócił się do Starosty Powiatu 
Świdnickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Świdnicy o opinię, 
co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu 
ewentualnego raportu. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy, pismo z dnia  9 października 2006 r.,  znak: ROŚ/7633/68-
1/935/06, uznał, iż inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem z dnia 3 listopada 2006 r., 
znak: ZNS-624-83/UP/06, nie stwierdził obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko.  

Biorąc pod uwagę stanowiska w/w organów oraz oceniając potencjalny wpływ 
inwestycji na środowisko postanowiono  jak na wstępie. 
 



 
 

P o u c z e n i e  
 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   
w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty doręczenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymuj ą: 
 

1. Robert Szczepanek, Usługi Projektowe, 
ul. Boduena2/1, 58-100 Świdnica,  

2. sołtys wsi  Lutomia Dolna 
3. Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
4. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 
5. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica 
6. BIP Urzędu Gminy Świdnica 
7. ZIRiOŚ-   a/a 
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