
                                                                   Kobiór, dnia 05.03.2015r.
      Wójt Gminy Kobiór
    OŚ. 6220.01.02.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 59 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  ocenach oddziaływania  na  środowisko (t.j.  Dz.  U.  z  2013r.   poz.  1235 ze zmianami),
stosownie do art.49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 267 ze zm.),

 Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu 
- na wniosek

Marcina Cydzika, ul. Łużycka 63/164, 30-658 Kraków
występującego w imieniu inwestora:

Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
"Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze 

na odcinku od km 0+000 do km 2+000” w ramach zadania 
pn.: "Przebudowa ulicy Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego

 do drogi krajowej nr 1"

Charakterystyka inwestycji
Planowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  zakresie  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  nr  4147  S  
(ul.  Rodzinna)  z  lokalnymi  zajęciami  działek  gminnych  i  prywatnych  w  miejscowości  Kobiór.  W  ramach  inwestycji
przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,50 i 6,00 m na odcinku prostym  
w planie (plus normatywne poszerzenie jezdni a łukach poziomych w planie). W związku z tym, że nie zmienią się istotnie
parametry techniczne jezdni, inwestycja nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu pojazdów. Ruch pieszy od początku
zakresu  opracowania  do  skrzyżowania  z  ul.  Promnicką  odbywać  się  będzie  po  przebudowywanym  i  budowanym
lewostronnym  chodniku  o  szer.  1,50  m  zlokalizowanym  bezpośrednio  przy  jezdni,  wykonanym  z  kostki  betonowej,
 o  długości  ok.  1350 m.  Planuje  się  również  przebudowę lewostronnej  zatoki  autobusowej  oraz przebudowę parkingu
cmentarnego.  Dodatkowo  projektuje  się  przebudowę  3  przepustów  przeprowadzających  wody  opadowe  i  roztopowe  
pod pasem drogowym dla rowów melioracyjnych i odpływowych wraz z umocnieniem ich wlotów i wylotów. W ramach
prac przewiduje się wycinkę drzew i karczowanie krzewów kolidujących z inwestycją. 
Na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody,
materiałów,  paliw oraz  energii.  Uciążliwością  w fazie  budowy stanowić będzie  pył  powstający podczas  pracy maszyn
 i  urządzeń  wykonujących  roboty  ziemne,  spaliny  pochodzące  z  silników pracujących  maszyn  i  środków transportu  
oraz substancje odorotwórcze, których emisja związana jest z układaniem mas bitumicznych. Wszystkie odpady powstające
na  etapie  budowy drogi  powinny  być  składowane  w wyznaczonym miejscu,  wstępnie  segregowane  i  magazynowane  
na terenie a następnie przekazane firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Miejsce składowania odpadów
powinno być izolowane od środowiska. 
Zastosowanie nowej nawierzchni jezdni powinno wpłynąć na poprawę płynności ruchu, przez co ilość zanieczyszczeń  
oraz  poziom  hałasu  emitowanych  przez  pojazdy  do  środowiska  ulegnie  zmniejszeniu.  Budowa  kanalizacji  opadowej
wpłynie na nieznaczne zwiększenie ilości odprowadzanych wód opadowych do istniejących oborników w stosunku do ilości
wód odprowadzanych obecnie z istniejących rowów przydrożnych.

Ewentualne  uwagi,  mogące  mieć  wpływ  na  kształt  w/w decyzji,  strony  mogą  składać  na  piśmie  
w Urzędzie  Gminy Kobiór,  43-210 Kobiór,  ul.  Kobiórska  5  w ciągu 14 dni  od daty  ukazania  się
niniejszego obwieszczenia. 
Bliższych informacji na temat w/w inwestycji można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Gminy - pok. nr 16 (II piętro), tel. 032/2188182, 2188288

Wójt Gminy Kobiór
 Eugeniusz Lubański


