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Na podstawie art. 12 ust. la pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 20l5r., poz. 14|Ż ze zm.) w związku z art. 78 ust. l pkt 1, ppkt b oraz art. 64 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział1łvania na

środowisko (Dz. U' zŻ016r., poz.353 ze zm) w związku z $ 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 ]istopada 2010r. w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco

oddziaĘr'vaó na środowisko (Dz. U , z 2016r ., poz. 7 I),

Wielkopolski Państwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się

z wnioskięm Burmistrza Ponieca' nr GP 62Ż.Ż.2017 z dnia l7.03.Ż0l7r. stwięrdza, Że d|a

przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 4803P Poniec _ Krobia

od skrzyzowania z &ogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Ponięc _ Krobia)'" nie jest

wymagane przeprowadzenie oceny oddziałyłvania przedsięwzięcia na środowisko'

UZASADNIENIE:

Burmistrz Ponieca wystąpił z wnioskiem nr GP 62Ż.2.2017 z dnia 17.03.Ż017r. do

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, który został przekazany

zgodnie z właściwością do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego pismem nr oN.NS-074l3-4l17 z dniaŻI.O3.Ż017r.' w Sprawie wydania opinii, co

do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziałyi,vania przedsięwzięcia na środowisko

i ewentualnego zakresu rapońu, dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie drogi

powiatowej nr 4803P Poniec _ Krobia od skrzyzowania z drogą powiatową nr 4906P do
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granic gmin (Poniec Krobia)", załącząąc kartę informacyjną o planowanym
przeds ięwzięciu wraz z załącznikami.

Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami stanowi podstawę do analizy
i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie
i warunki życialudzi.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencja]nie znacząco oddziałyłvać na
środowisko, określonych w $ 3 ust. l pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 20L0r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016r., poz. 7 1).

W ,,Karcie...'' przedstawiono wymagane informacje, w szczegolności lokalizację
i charakterystykę przedsięwzięcia. określono przewidyłvane oddziaływania inwestycji na
poszczegolne elementy środowiska, w tym na ludzi. Przed,stawiono przewidyłv ane rodzaje
emisji zanieczyszczeń, określono stopień ich oddziałylvania na środowisko oraz opisano
przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przy r o dniczą ne gatyrvnych o ddz i ał yw ań na śro dowi sko.

Projekt zakłada realizację inwestycji o długości ok' 4,53 km i przebiegać będzie po
istniejącym śladzie drogi.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje: wykonanie rozbudowy
przedmiotowej drogi popruez wzmocnienie i poszerzenie istniej ącej jezdni. budowę ciągu
pieszo rowerowego na całej długości przedmiotowego odcinka, przebudowę i budowę
nowych chodników na terenach zabudowanych, budowę zatok postojowych oraz
autobusowych. Inwestycja obejmuje równiez przebudowę skrzyzow ań z tnnymr drogami
powiatowymi i gminnymi, zjazdów publicznych i indy"widualnych, przebudowę i rozbudowę
istniejącej sieci kanali zacji deszczowej.

otoczenie drogi Stanowią tereny zabudowane /Poniec i Dzięczynal i niezabudowane

/pola uprawne/. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenla terenu.

W ramach realizacji drogi, rozvłażono wariantowośc realizacji przedsięwzięcia lO,I,

IIl' Zdecydowano' że wariant II będzie najkorzystniejszy z uwagi na poprawę min.: stanu

akustycznego środowiska i przyrodniczego, kompleksowych warunków odwodnienia drogi,

wzrostu bezpieczenstwa ruchu,

W zakresie ochrony środowiska gruntowo _ wodnego w ,'Karcie informacyjnej

przedsięwzięcia'' wskazano, ze wody opadowe z powierzchni drogi, zostaną odprowadzane
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powierzchniowo do odpowiednio profilowanych i obsadzonych trawą rowów ptzydrożnych,

a na tęrenach zabudowanych do istniejącej i projektowane1kanallzacji deszczowej.

W ,,Karcie informacyjnej przedsięwzięcia'' przeanaltzowano problem emisji hałasu na

etapie reaIizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Wskazano, żę realizacja

planowanego przedsięwzięcla nie wpłynię na pogorszenie stanu klimatu akustycznego'

Likwidacja nięrówności jezdni i ułozęnie nowej nawierzchni wpłynie na znacznę

zmniejszenie oddziałyłvania akustycznego w stosunku do Stanu istniejącego

Nalezy przestrzegać dopuszczalnych wartości' określonych w rozpotządzeniu Ministra

Środowiska z dnia |4 ezetwca 2007r' w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku (Dz. U. z 2074r., poz. llŻ).

W ana|izowanym dokumencie przedstawiono równiez załoŻęnia dla gospodarki

odpadami, które przy odpowiedniej organizacji pracy i ptzestrzeganiu przyjętych w tym

zakresie załoŻen, winny zapewnić zachowanie właściwych warunków sanitarno

higienicznych.

W wyniku analiz autor ,'Karty..." wykazał, iŻ źrodła emisji na jakość powietrza

atmosferycznego nie powinny powodować wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych

poziomów stężeń oraznie będą stanowiÓ zagroŻenia dla zdrowiai Życialudzl

Projektowane przedsięwzięcie i zwtązane z nim prace budowlane mogą stwarzać

potencjalne zagrożenie dla poszczególnych komponentów środowiska związane m.in.

z pracami budowlanymi, emisją zanieczyszczen gazowych i pyłowych, emisją hałasu. Głównę

nasilenię niekorzystnych działań nastąpi w fazie budowy.

Po przeanalizowaniu akt sprawy, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor

Sanitarny uznał, iz w ,,Karcię..''' wykazano, Że realizacja i ekspioatacja inwestycji nie

powinna powodować ponadnormatyłvnego negatyłvnego oddziaływania na warunki życia

i zdrowię ludzi, w aspektach norTnowanychprzez obowiązujące przepisy prawa'

Załącznlk: K|P
otrzymu.ią:

$j Bunnistrz Ponieca,
Do*wiadomośgi:_l. 
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