
Ciepielów, dnia 17 grudnia 2012 roku

Znak: RRGKiOŚ 6220.1.12

Postanowienie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  
środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronnie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 1227 z późn. zm.) § 3 
ust.1  pkt.56  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  09  listopada  2004  roku  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. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 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 zasięgnięciu opinii 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie z  dnia  10.12.2012  r.  znak: 
WOOŚ-II.4240.1461.2012.JC.1, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Lipsku  -  opinia  sanitarna  z  dnia  07.12.2012 r.  znak:  ZNS.  712-9/2012 i  po  rozpatrzeniu 
wniosku Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku ul. Spacerowa 25, 27-300 Lipsko 
w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia 
polegającego  na  przebudowie  (modernizacji)  drogi  powiatowej  nr  1914W  Ciepielów  – 
Świesielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem 
bezpieczeństwa  niechronionym  uczestnikom  ruchu  w  km  od  0+000  do  2+500,  długość 
odcinka 2500 mb.

postanawia się

stwierdzić  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla 
przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  pn. 
„Przebudowa  (modernizacja)  drogi  powiatowej  nr  1914W Ciepielów  –  Świesielice  – 
Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  –  Rekówka  z  segregacją  ruchu  i  zapewnieniem 
bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km od 0+000 do 2+500, długość 
odcinka 2500 mb. , którego inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, 
ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko, stosownie do wszczętego postępowania o wydanie decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach  na  wniosek Powiatowy Zarząd  Dróg Publicznych  z 
dnia 08.11.2012 roku.

uzasadnienie

wnioskodawca  wnioskiem  z  dnia  08.11.2012  r.  zwrócił  się  o  wydanie   decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizacje  przedsięwzięcia  polegającego  na 
przebudowie  (modernizacji)  drogi  powiatowej  nr  1914W  Ciepielów  –  Świesielice  – 
Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  –  Rekówka  z  segregacją  ruchu  i  zapewnieniem 
bezpieczeństwa  niechronionym  uczestnikom  ruchu  w  km  od  0+000  do  2+500,  długość 
odcinka 2500 mb.



Wnioskowana inwestycja zgodnie z  § 3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
09 listopada 2004 roku 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.  z  2004  r.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn.  zm.)  została  zaliczona  do  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ciepielów wystąpił do Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku o opinię co do 
potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  tego  przedsięwzięcia  na  środowisko  i 
ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 10.12.2012 r. znak: 
WOOŚ-II.4240.1461.2012.JC.1 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku opinią 
ZNS.  712-9/2012  z  dnia  07.12.2012 r.  stwierdzili  o  braku konieczności  przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Realizacja  planowanego  zamierzenia  wiąże  się  z  przebudową  (modernizacją)  drogi 
powiatowej  nr  1914W  Ciepielów  –  Świesielice  –  Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  – 
Rekówka z  segregacją  ruchu i  zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom 
ruchu w km od 0+000 do 2+500, długość odcinka 2500 mb.

Planowana  budowa  realizowana  jest  w  granicach  pasa  drogowego,  a  ze  względu  na 
usytuowanie terenu objętego inwestycją przewidziana budowa jest konieczna dla zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedsięwzięcia przebiega na terenie zurbanizowanym z 
zabudową wiejską,  co minimalizuje jego negatywny wpływ na cele i przedmioty ochrony 
środowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować naruszenia lub niszczenia cennych siedlisk 
przyrodniczych, a także chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje stronom zażalenie.

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca
2. a/a

Ciepielów, dnia 17.12.2012 r.

Znak: RRGKiOŚ 6220.1.2012



 
 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 
Na  podstawie  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  
pkt.  2,  art.  75 ust.  1 pkt.  4,   art.  88 i  85 ust.  1,  ust.  2 pkt.  2  i  ust.  3 ustawy z dnia 03  
października 2008 roku o udostępnianiu 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 z póź. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań   związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U.  z  2004 roku  Nr  257,  poz.  2573 z  póź.  zm.),  po  rozpatrzeniu  wniosku Powiatowego 
Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku z dnia z dnia 08.11.2012 roku o wydanie decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsięwzięcia,  polegającego  na 
„Przebudowie  (modernizacji)  drogi  powiatowej  nr  1914W Ciepielów  –  Świesielice  – 
Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  –  Rekówka  z  segregacją  ruchu  i  zapewnieniem 
bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km od 0+000 do 2+500, długość 
odcinka 2500 mb.  Wójt Gminy Ciepielów po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Lipsku 

stwierdza:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pn.  „Przebudowie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świesielice –  
Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  –  Rekówka  z  segregacją  ruchu  i  zapewnieniem  
bezpieczeństwa  niechronionym  uczestnikom  ruchu  w  km  od  0+000  do  2+500,  długość  
odcinka 2500 mb.

 
u z a s a d n i e n i e

 
Do Wójta  Gminy Ciepielów, w dniu 08 listopada 2012 roku wpłynął  wniosek o wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Przebudowie 
(modernizacji)  drogi  powiatowej  nr  1914W Ciepielów  –  Świesielice  –  Tymienica  na 
odcinku  Ciepielów  –  Rekówka  z  segregacją  ruchu  i  zapewnieniem  bezpieczeństwa 
niechronionym uczestnikom ruchu w km od 0+000 do 2+500, długość odcinka 2500 mb.
Inwestorem  planowanego  przedsięwzięcia  jest  Powiatowy  Zarząd  Dróg  Publicznych  w 
Lipsku. 
Z uwagi  na  złożenie niekompletnego wniosku dnia  14 listopada 2012 roku Wójt  wezwał 
Powiatowy Zarząd do uzupełnienia braków.
Pismem z dnia 19.11.2012 (wpłynęło 22.11.2012 r.) Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w 
Lipsku uzupełnił brakującą dokumentację.
Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, ksero mapy ewidencyjnej 
obejmująca przewidywany teren, mapa sieci dróg Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 
Lipsku,  wypis  z  rejestru  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie.



W  dniu  23.11.2012  roku  zostało  wszczęte  postępowanie  w  przedmiotowej  sprawie.  O 
wszczęciu postępowania powiadomiono strony postępowania. Zawiadomienie, wywieszono  na 
tablicach   ogłoszeń  Urzędu,  przekazano  sołtysom   miejscowości   Ciepielów,  Rekówka, 
Świesielice w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom oraz na stronie BIP gminy 
Ciepielów. Przedmiotowe  przedsięwzięcie  zostało  wymienione  w  §  3  ust.  1  pkt.  56 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
Drogi  publiczne  zostały  zaliczone  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko,  dla  których  przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  może  być 
wymagane.
W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie z art. 64 ust. 1 
pkt. 1 i 2, ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) 
wystąpił  pismem znak: RRGKiOŚ 6220.1.2012 z dnia 23.11.2012 r.  Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie  i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku o opinie 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i 
ewentualnego zakresu raportu. 
Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:
-   postanowienie  WOOŚ-II.4240.1461.2012  z  dnia  10  grudnia  2012  roku  (data  wpływu 
14.12.2012  roku)  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,   którym 
wyraził  opinię,  że  dla  przedsięwzięcia  polegającego na  przebudowie  (modernizacji)  drogi 
powiatowej  nr  1914W  Ciepielów  –  Świesielice  –  Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  – 
Rekówka z  segregacją  ruchu i  zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom 
ruchu  w  km  od  0+000  do  2+500,  długość  odcinka  2500  mb.  nie  ma  konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
  -opinia sanitarna znak: ZNS.712-9/2012 z dnia 07.12.2012 roku (data wpływu 14.12.2012 
roku)  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Lipsku  stwierdzająca  brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 
- Wójt Gminy Ciepielów, postanowieniem RRGKiOŚ 6220.2.2012  z dnia 17.12.2012 roku 
również  odstąpił  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Po  przeprowadzeniu  analizy  zgromadzonego  w  przedmiotowej  sprawie  materiału, 
uwzględniając  łącznie  uwarunkowania  określone  w  art.  63  ust.  1  ustawy Prawo ochrony 
środowiska,  organ  prowadzący  postępowanie  stwierdził  brak  potrzeby  przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowie (modernizacji) 
drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – 
Rekówka z  segregacją  ruchu i  zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom 
ruchu w km od 0+000 do 2+500, długość odcinka 2500 mb”.

Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem to:
Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  będzie  w  obrębie  ewidencyjnym:  Ciepielów  i 
Rekówka /gm. Ciepielów, pow. lipski, woj. Mazowieckie/: na działkach 619, 249  należących 
do Starostwa Powiatowego w Lisku, Gminy Ciepielów. W/w przedsięwzięcie będzie polegać 
na  przebudowie  (modernizacji)  drogi  powiatowej  nr  1914W  Ciepielów  –  Świesielice  – 
Tymienica  na  odcinku  Ciepielów  –  Rekówka  z  segregacją  ruchu  i  zapewnieniem 
bezpieczeństwa  niechronionym  uczestnikom  ruchu  w  km  od  0+000  do  2+500,  długość 
odcinka 2500 mb.



Przedsięwzięcie  polega  na  przebudowie  drogi  powiatowej  w  obrębie  Ciepielów  oraz 
Rekówka. Prace związane z przebudową będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z 
drogą krajową 79 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Rekówka. Obecna droga 
ma  nawierzchnię  bitumiczną  wykonaną  na  zimno,  powierzchniowo  utrwalona  emulsją 
asfaltową i grysem o szerokości od 4 do 5 m – typ szlakowy z poboczami gruntowymi od 1 – 
2  m.  oraz  rowami  przydrożnymi  na  przeważającej  części  zamulone  i  pozarastane. 
Nawierzchnia jest słaba, spękana, występują wyboje powodując zastoiska wodne. Początek 
drogi  przebiega  w  terenie  zabudowanym,  następnie  otwartym,  ponownie  zabudowanym i 
otwartym.  Przy  drodze  występuje  zabudowa  gospodarczo  –  zagrodowa  luźna,  gdzie  do 
gospodarstw występują zjazdy.
Planowana przebudowa drogi ogranicza się do istniejącego pasa drogowego. 
Zakres przedsięwzięcia zostaje ograniczony do poprawy istniejącej nawierzchni bitumicznej 
poprzez sfrezowanie oraz położenie dwóch warstw bitumicznych, poszerzeniu jej na długości 
750 mb do szerokości 5 m. 
Poprawy poboczy na szerokość 1 m., wzmocnienie kruszywem.
Odmulenia  rowów przydrożnych.  W celu  prawidłowego  przepływu  wód  opadowych  pod 
drogą zostaną wbudowane przepusty ze ściankami czołowymi pod zjazdami do posesji oraz 
pod zjazdami na drogę gminną przepusty. W miejscowości Ciepielów wybudowany zostanie 
chodnik dla celów bezpieczeństwa.
Podczas  budowy  nie  przewiduje  się  usunięcia  drzew.  Przewiduje  się  prowadzenie  robót 
ręcznie i mechanicznie. 
Sprzęt pracujący przy budowie będzie posiadał własne środki napędowe. 
Powstające w trakcie budowy odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Przebudowa  drogi  nie  przyczyni  się  do  likwidacji  obszarów  lęgowych,  zmniejszenia 
powierzchni  zbiorowisk  roślinnych  będących  miejscami  schronienia  i  rozwoju  dzikich 
zwierząt.  Większość  dotychczasowych  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko  ulegnie 
poprawie, a inne nie pogorszą się.
  Po  analizie  materiałów  przedłożonych  przez  Inwestora,  postanowienia  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego  w  Lipsku,  organ  prowadzący  postępowanie  stwierdził  brak  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia o czym przesądzają 
uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy:
Celem podjęcia  przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudowy istniejącego odcinka drogi  na 
terenie gm. Ciepielów  jest  pozytywne  oddziaływanie na środowisko poprzez, zmniejszenie 
ilości emisji spalin (mniejsze  zużycie spalanego paliwa). W fazie eksploatacji,  wykonane 
przedsięwzięcie   ureguluje  spływ wód powierzchniowych z  terenu drogi.  Wody opadowe 
odprowadzane będą, co będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę wodami opadowymi, 
które nie będą zanieczyszczały wód podskórnych.  

Pomimo  uznania  przedmiotowej  inwestycji  za  zamierzenie  nie  generujące  negatywnego 
wpływu na  otaczający  teren,  w ramach  jej  realizacji  powinny być  stosowane  środki  czy 
rozwiązania  zapobiegające  ewentualnemu  ponadnormatywnemu  oddziaływaniu  na 
środowisko.  Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  w  jak 
najmniejszym stopniu zagrozić wodom powierzchniowym i gruntowym w wyniku powstania 
zanieczyszczeń  ropopochodnych,  związanych  z  funkcjonowaniem sprzętu  mechanicznego, 
również  w  przypadku  awaryjnego  wycieku  paliwa.  Powstające  na  etapie  budowy  ścieki 
bytowe  powinny  być  gromadzone  w  przenośnych  sanitariatach  opróżnianych  przez 
specjalistyczne firmy. Odpady powstające w trakcie prac winny być gromadzone w sposób 
selektywny.  Odpady  komunalne  powinny  być  składowane  w  pojemnikach  na  śmieci  i 



następnie wywożone na wysypisko odpadów. Należy ograniczyć roboty budowlane do pory 
dziennej dla prac mogących powodować okresowe występowanie przekroczeń dopuszczalnej 
emisji  hałasu  oraz  ograniczenia  emisji  niezorganizowanej  zanieczyszczeń  pyłowych 
powstających w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Winno się także zapewnić bezpieczną 
organizację ruchu podczas prowadzenia robót z zabezpieczeniem mieszkańcom dojazdu do 
posesji.

Stwierdzono,  że  przedmiotowa  inwestycja  poprzez  uzyskanie  równości  nawierzchni  nie 
będzie  niekorzystnie  wpływać  na  środowisko  i  zdrowie  ludzi,  a  końcowy jej  efekt  czyli 
wybudowanie chodnika oraz nowej nawierzchni pobocza poprawi warunki sanitarne poprzez 
zmniejszenie  wielkości  emisji  zanieczyszczenia  pyłem  i  kurzem,  zmniejszy 
prawdopodobieństwo  występowania  wypadków  drogowych  z  udziałem  pieszych  i 
jednocześnie zwiększy komfort życia mieszkańców.
Lokalizacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  zapisami  Miejscowego  Planu 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Ciepielów  –  zatwierdzonym  uchwałą  Nr 
XIII/55/2004  Rady  Gminy  w  Ciepielowie  z  dnia  29  kwietnia  2004  roku  ogłoszonej  w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 143 poz. 3598 z dnia 14 czerwca 
2004 roku.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie przeprowadzono zgodnie  z art. 9, art. 10 i  art. 73 §1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  
Nr  98  poz.  1071  z  późn.  zm.)  organ  prowadzący  postępowanie  zapewnił  udział 
społeczeństwa,  informując  o  kolejnych  etapach  prowadzonego  postępowania  na  tablicy 
ogłoszeń  gminy  oraz  przekazane  sołtysom  wsi  Ciepielów,  Rekówka  i  Świesielice.  W 
prowadzonej sprawie mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora i całokształtu materiału dowodowego 
zgromadzonego  w  przedmiotowej  sprawie  stwierdzono  małe  prawdopodobieństwo 
negatywnego  oddziaływania  na  środowisko,  w  związku  z  czym  nie  ma  potrzeby 
przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko  o  czym przesądzają  wyżej  opisane 
uwarunkowania /rodzaj, skala, charakterystyka oraz usytuowanie/,  o których mowa w art. 63 
ust. 1 powołanej  ustawy.  
Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń. 
Zgodnie z art.  85 ust.  1 w/powołanej  ustawy,  organ prowadzący postępowanie w sprawie 
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  podał  do  publicznej  wiadomości 
informację  o  wydanej  decyzji  i  o  możliwościach  zapoznania  się  z  jej  treścią  oraz  z 
dokumentacją  sprawy,  w  tym  z  uzgodnieniem  dokonanym  z  Regionalnym  Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Lipsku.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
 

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ciepielów, w terminie 14 dni licząc od daty jej 
doręczenia.
2.  Decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  należy  dołączyć  do  wniosku  na 
realizację przedsięwzięcia. 



Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w 
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  (art. 72 ust. 3 i 4 
w/cyt. ustawy).
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia 
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
4. Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.
 

Załączniki:
1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, ul. Spacerowa 24, 27-300 Lipsko 
2.  a/a

 
   Do wiadomości:  
Strony wg wykazu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 
 

 


