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Międzylesie 2022.02.10 

ITiG.6220.P.5-D.2021.DK 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 

ust. 2 pkt. 2 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. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą ,,ooś”,a także § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku 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 rozpatrzeniu wniosku 

Pani Justyny Włodarczyk – PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław 

działającej w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w 

Domaszkowie, km 2+200, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku i 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku 

 

Orzekam 

 

1.) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

2.) Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

a.) Wobec braku konieczności wycinki drzew i krzewów w obrębie realizacji przedsięwzięcia 

należy drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania zabezpieczyć przez 

uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli w trakcie realizacji przedsięwzięcia wyniknie 

konieczność usunięcia drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie od organu 

wydającego. Wycinkę drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października należy 

prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed wykonaniem wycinki dokona 

oględzin pod kątem obecności ptaków, a w przypadku stwierdzenia ich występowania – 

wskaże dopuszczalny termin prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 

października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany. 

b.) W przypadku stwierdzenia w obrębie mostu obecności ptaków i nietoperzy zostanie 

zlecona specjalistom (chiropterologowi i ornitologowi) ocena oraz określenie dalszego 

postępowania w zakresie chronionych gatunków zwierząt. 
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c.) Należy zastosować odpowiednie osłony i pomostu, które będą chronić ciek wodny (rzekę 

Nysa Kłodzka) przed odpadami i pyłami. 

d.) Plac budowy należy usytuować w miejscu utwardzonym i ogrodzonym. Zabezpieczenie 

placu winno być wykonane w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich lub 

niepowołanych. 

e.) Wszelkie odpady związane z prowadzeniem prac winny być przechowywane w szczelnych 

pojemnikach uniemożliwiających przedostanie się odpadów do gruntu. Odpady należy 

przekazać uprawnionym podmiotom (posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym 

zakresie) do dalszego zagospodarowania – unieszkodliwiania. 

f.) Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy związane 

z budową mostu oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, płazów, gadów, 

małych ssaków ( ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu), a znajdujące 

się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza teren inwestycji, przy czym 

ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów. 

g.)  Prace związane z umocnieniem skarp (ewentualnie dna rzeki) wykonać za pomocą 

materiałów pochodzenia naturalnego albo zbliżonych do naturalnego (drewno, ziemia, 

kamień, żwir, biomasa). Użycie gotowych betonowych elementów prefabrykowanych lub 

zaprawy betonowej ograniczyć wyłącznie do miejsc, gdzie jest to uzasadnione względami 

technicznymi i wymogami bezpieczeństwa obiektu. 

h.) Na etapie realizacji inwestycji należy wyposażyć zaplecze budowy w sorbent, w celu 

zneutralizowania ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. 

i.) W przypadku zaistnienia awarii, gdy nastąpi skażenie terenu węglowodorami 

ropopochodnymi należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi, a teren przywrócić 

do stanu pierwotnego. 

j.) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić w godzinach 

dziennych, przy czym prace maszyn należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 22 października 2021 r. (data wpływu: 27.10.2021 r.) Pani Justyna Włodarczyk – 

przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, działająca w imieniu 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, zwróciła się do Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w 

Domaszkowie, km 2+220”. 

Do wniosku, zgodnie z artykułem 74 ust. 1 ustawy ,,ooś”, dołączono poświadczoną przez właściwy organ 

kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych. We wniosku oraz w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały 

zawarte informacje charakteryzujące planowaną inwestycję. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór 
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Wodny w Kłodzku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię, co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i 

ewentualnego zakresu raportu. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku pismem nr 

WR.4.2.434.179.2021.M.r. z dnia 23 listopada 2021 r. nie wniósł uwag do postępowania w sprawie 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem nr NS.ZNS.9022.7.13.2021.AZ 

z dnia 19 listopada 2021 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny na środowiska dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOO.4220.749.2021.AP.3 z dnia 13 grudnia 2021 

r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz na jego wniosek 

przedłużył termin rozpatrzenia sprawy. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zawiadomił strony pismem nr 

ITiG.6220.P.5-6.2021.DK z dnia 14.12.2021 r. o przedłużeniu terminu postepowania do dnia 10 lutego 

2022 r. 

Po otrzymaniu wymaganych informacji od Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu swoim postanowieniem nr WOOŚ.4220.749.2021.AP.4 dnia 4 stycznia 2022 r. wyraził opinię, 

że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów 

przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko pozwoliły kompleksowo ocenić jego działanie na środowisko. W związku z powyższym 

uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

 

W niniejszym rozstrzygnięciu Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie uwzględnił: 

- informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia 

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (sygn.: WOOŚ.4220.749.2021.AP.4 

z dn. 4 stycznia 2022 r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

-opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku (sygn.: 

NS.ZNS.9022.7.13.2021.AZ z dn. 19 listopada 2021 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny p.n. 

,,Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, km 

2+220” 

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku (sygn..: 

WR.4.2.434.179.2021.M.R. z dn. 23 listopada 2021 r.) o nie wniesieniu uwag do postępowania w 

sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony 

środowiska, orzeczono jak w sentencji. 

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest 

charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1) 
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Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w terminie 

14 dni od daty jej doręczenia. 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (decyzja, od której nie 

służy odwołanie w administracyjnym toku postępowania lub wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy) i prawomocna (decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu). 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1923 ze zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej. 

 

 

                                                                                                             Z up. Burmistrza 

                                                                                                                          /-/ Ewa Siwek 

                                                                                                                      Kierownik Referatu 

                                                                                                        Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują: 

1. Inwestor 

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

2. PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku 
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Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

nr: ITiG.6220.P.5-D.2021.DK z dnia 10.02.2022 r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3234D (km 2+220) w miejscowości Domaszków, gmina Międzylesie, powiat kłodzki.  

Przebudowa będzie przeprowadzona w na odcinku o długości ok. 70 m na obu końcach obiektu wraz z 

budową jednostronnego chodnika o szerokości użytkowej ok. 1,5 m od strony wody dolnej obiektu. 

Chodnik wykonany będzie na długości ok 70 m na obu krańcach obiektu (tj. na tym samym odcinku, na 

którym zostanie dowiązany odcinek drogowy). 

Podstawowe parametry projektowanego obiektu: 

1. Długość całkowita obiektu – ok. 25,00 m 

2. Rozpiętość teoretyczna przęsła – ok. 15,50 m 

3. Całkowita szerokość obiektu – ok. 9,50 m 

4. Szerokość jezdni – ok. 6,50 m 

5. Szerokość użytkowa chodnika na moście – ok. 1,50 cm 

6. Wysokość balustrady – min. 1,10 m 

7. Szerokość użytkowa chodników na dojściach do obiektu – ok. 1,50 m 

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących podpór, które zostaną oczyszczone i uzupełnione ubytki. 

Rozebrana będzie górna ich część w celu wykonania nowej niszy podłożyskowej i ściany żwirowej. 

Nośność obiektu zaprojektowano jako konstrukcji jednoprzęsłowej o schemacie statycznym w postaci 

belki swobodnie podpartej. Ustrój nośny mostu zostanie wykonany z betonu zbrojonego. Rozpiętość 

teoretyczna przęsła ok. 15,50 m. Nawierzchnię jezdni na obiekcie projektuje się z betonu asfaltowego. 

Nawierzchnię chodnika dla pieszych projektuje się jako warstwę z mieszaniny żywic epoksydowych oraz 

poliuretanowych.  Przewiduje się montaż stalowych balustrad o wysokości min. 1,10 m. Pomiędzy 

ciągami pieszych i rowerzystów a jezdnią z obu stron projektuje się bariery ochronne. Nie przewiduje 

się budowy oświetlenia obiektu. W ramach prac budowlanych planowane jest oczyszczenie i 

umocnienie koryta rzeki pod obiektem. Sposób umocnienia oraz oczyszczenia koryta zostaną 

uzgodnione z zarządcą cieku (rzeki Nysa Kłodzka) PGW – Wody Polskie. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia (prace budowlane) występować będzie lokalnie zwiększony poziom 

hałasu oraz zwiększony poziom spalin i pyłów. Prace będą wykonywane w porze dziennej przy użyciu 

sprawnych maszyn i urządzeń. Całość zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i okresowy i ustanie 

po wykonaniu prac budowlanych. Nie będzie to miało wpływu na środowisko przyrodnicze terenów 

wokół przedsięwzięcia. 

W fazie użytkowania obiektu mostowego hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm objętych 

przepisami prawa. 

Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia zostało wyeliminowane transgraniczne oddziaływanie na 

środowisko oraz formy ochrony przyrody (najbliższy obszar Natura 2000 jest w odległości 6 km). 
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