
Świdnica, 30.12.2008 r. 
ZROWOŚ.7624-1-P/4/2008 

 
 

POSTANOWIENIE  nr 5/2008 

Na podstawie art. 51 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) 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 pełnomocnika strony „ BUD – SERWIS ” Andrzej Łęgosz, 
Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich z siedzibą 50-538 Wrocław, ul. Strońska 8/5F  
reprezentującego Gminę Wiejską Świdnica, 58 – 100  Świdnica, ul. B. Głowackiego 4 oraz po 
uzyskaniu opinii: 

- Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego     
w Świdnicy – pismo  z dnia  22  grudnia   2008 r.,  znak: ROŚ.7633-61/08; 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie 
nr 252/08   z dnia  11 grudnia  2008 r., znak: ZNS-624-53/EK/08, 

 

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

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia p.n.: „ Odbudowa mostu drogowego na potoku Bielina  w ciągu drogi 
gminnej, działka nr 500 w miejscowości Lutomia Górna ”  obręb Lutomia Górna, gmina 
Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. 
 

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

 

Dnia 23 października   2008 r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika strony  
„ BUD-SERWIS ” Andrzej Łęgosz, Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich 50-538  
Wrocław, ul. Strońska 8/5F  reprezentującego Gminę Wiejską Świdnica, 58 – 100  Świdnica, 
ul. B. Głowackiego 4 w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Odbudowa mostu drogowego na potoku 
Bielina  w ciągu drogi gminnej, działka nr 500 w miejscowości Lutomia Górna ”  obręb 
Lutomia Górna, gmina Świdnica.  Zawiadomieniem z dnia 14.11.2008 r. 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 późn. zm.) 
planowana do realizacji inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć dla których raport może 
być wymagany – § 3  ust. 1 pkt 56 - „ drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej ...”. 

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.        
z 2007 r., nr 88, poz. 587 ), 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 22 grudnia  2008 r., znak: ROŚ.7633-61/08 uznał,  iż inwestycja 
nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko.  



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 252/08     
z dnia 11 grudnia 2008 r., znak: ZNS-624-53/EK/08, nie stwierdził obowiązku sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu  na środowisko.  

 
 
 
Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestycja nie zmieni roli i przeznaczenia terenu na którym 

będzie realizowana oraz nie znajduje się ona w granicach obszaru NATURA 2000 - oceniając 
potencjalny wpływ inwestycji na środowisko postanowiono  jak na wstępie. 
 

 
 

Informacja o niniejszym postanowieniu została podana do publicznej wiadomości      
w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, na 
stronie internetowej www.gmina.swidnica.pl , oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach: 
Lutomia Dolna i Lutomia Górna 

 
 

 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   
w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica w terminie 7 dni od daty 
doręczenia.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Otrzymują: 

1.  Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 
2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy. 
3. „ BUD – SERWIS ” Andrzej  Łęgosz 

Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich 
ul. Strońska  8/5f,  50-538  Wrocław.  

4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
5.   a/a  ZROWOŚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


