
Nasz znak: OiGK 7625/10/09                                      Mokrsko, dnia  28.09.2009 r. 
 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 

Na podstawie art. 63 ust. 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 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z 
p. zm.), po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu – znak: RS. 7633-
133/09 z dnia 11.09.2009r. oraz braku opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wieluniu 
 

Wójt Gminy Mokrsko postanawia 
 
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 4510E Wieluń – Skomlin - Toplin w miejscowości Mokrsko (działki nr 
ew. 1154, 1243/2, 76,30), obręb Mokrsko, gm. Mokrsko; stosownie do wszczętego w 
dniu 04.09.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na wniosek Powiatu Wieluńskiego z dnia 21.08.2009 r. 
 

UZASADNIENIE 
 

Do Urzędu Gminy Mokrsko w dniu 31.08.2009 r. wpłynął wniosek Powiatu 
Wieluńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4510E 
Wieluń – Skomlin - Toplin w miejscowości Mokrsko (działki nr ew. 1154, 1243/2, 
76,30), obręb Mokrsko, gm. Mokrsko. 

Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 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. Nr 257, poz. 2573, zm.: z 2005 r. Dz. U. nr 92, poz. 769; z 2007 r. 
Nr 158, poz. 1105). 

Inwestor przedstawił szczegółową informację o planowanej inwestycji, która 
polega na przebudowie istniejącej drogi. Wielkość zajmowanego terenu jest 
niewielka, brak wykorzystania zasobów naturalnych. Nie ma ryzyka wystąpienia 
powaŜnej awarii. Brak oddziaływania na obszary podlegające ochronie przyrody.  

Planowane przedsięwzięcie naleŜy do inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla której ocena oddziaływania na środowisko moŜe być 
wymagana. 

Dlatego teŜ, po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu – znak: 
RS. 7633-133/09 z dnia 11.09.2009 r. oraz braku opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Wieluniu orzeczono jak w sentencji. 
 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zaŜalenie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Powiat Wieluński 
    Plac K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 
2. PHU „MADA”  
    os. Bugaj 4/8, 98-300 Wieluń 
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 KPA (tablica ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Mokrsku i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ) 
 
 
Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
    Plac K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu 
    ul. POW 14, 98-300 Wieluń 
3. a/a 
 
 


