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ON-NS.9011.3.70.2021                                                                             Kalisz  27.08.2021 r. 
 

 

OPINIA SANITARNA 

 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki-Biernatki dz. nr 23, 71, 99, 127, 131, 

135, obręb Czartki, dz. nr 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Florentyna w jednostce ewidencyjnej – 

gmina Żelazków 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. 

przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz 

sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 
 

 Wójt Gminy Żelazków wnioskiem z dnia 02.08.2021 r. (otrzymano 13.08.2021 r.) zwrócił się 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu 

sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia. 

 Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1839).  

 Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej wynika, że inwestycja 

polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki-Biernatki. Teren inwestycji nie 

posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Dotychczasowa droga, którą przeznaczono do przebudowy ma długość 6,230 km. Działki 

przeznaczone pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie posiadają statusu terenu 

zamkniętego. Sąsiedztwo drogi nr 4707P, to w części grunty rolne, w części tereny zabudowane  

w odległości od 10 do 20 m od krawędzi jezdni, w większości o charakterze zagrodowym.  

Planowana przebudowa nawierzchni drogi polegać będzie na zwiększeniu parametrów technicznych, 

bez wytyczania nowego przebiegu. Oś drogi po przebudowie pokrywać się będzie  

z osią istniejącą. Roboty drogowe będą prowadzone tylko i wyłącznie w granicach pasa drogowego. 

Nie zmieni się funkcja dotychczasowego użytkowania. Prace drogowe zostaną wykonane przy 

zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych  

w sposób ręczny i mechaniczny. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania 
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obowiązujących przepisów i norm oraz będą posiadać wymagane prawem świadectwa  

i certyfikaty.  

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystane normatywne wielkości  

w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji będą 
wykorzystywane materiały typowe dla prac budowlanych, czyli paliwa do napędu pojazdów 

samojezdnych. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych maszynach budowlanych oraz przy 

właściwym odwodnieniu, środowisko gruntowo-wodne nie będzie zagrożone.  

Na terenie budowy nie będą powstawać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Powstałe 

odpady bytowe pracowników, będą odpowiednio przechowywane i systematycznie odbierane przez 

uprawniony podmiot. 

Oddziaływania akustyczne i wibracyjne występujące podczas przebudowy będą związane z pracą 
ciężkich maszyn drogowych i pojazdów transportowych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie 

wystąpi wzrost poziomu hałasu drogowego. Natomiast wykonanie nowej nawierzchni, likwidacje 

nierówności podłużnych i poprzecznych jezdni oraz likwidacja wyrw i ubytków w jezdni, zredukuje 

hałas w stosunku do poziomu przed realizacją przedsięwzięcia.  

 Przebudowa drogi gminnej ma na celu poprawę jej stanu technicznego, ograniczenie hałasu  

i ograniczenie emisji spalin. W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie stanu 

naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i mają 
charakter odwracalny. 

 Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane 

przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji,  

a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i całą przeprowadzoną analizę 
wpływu inwestycji na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, 

że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko i wyraża opinię jak 

wyżej. 

  
 

 

 

Z-ca Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kaliszu 

Anna Napierała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Żelazków (ePUAP). 

Do wiadomości: 

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz (ePUAP); 

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735); 

3. a/a. 
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