
Kobiór, dnia 22.04.2015r.
  OŚ.6220.03.01.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.  59 ust.  1,  pkt 2 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.
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 z dnia 17.04.2015r.:

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 
Janusza Mazura

w imieniu Urzędu Gminy Kobiór

postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pod nazwą:

"Przebudowa gminnej drogi zbiorczej nr 697001 S w Kobiórze
(ul.Ołtuszewskiego) pomiędzy DK-1 oraz DW-928"

Charakterystyka inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje odcinek gminnej drogi zbiorczej nr 697001 S w Kobiórze
(ul.Ołtuszewskiego) pomiędzy DK-1 oraz DW-928 , tj. odcinek od km administracyjnego  
(km adm.) 0+085,42 do km adm.1+412,94.  Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi
1327,52 mb. Szerokość istniejącej drogi wynosi od 3,80 m do 5,00 m i jest zmienna na całej
jej długości.
W zakresie opracowania przewiduje się 
1. remont jezdni wraz z utwardzonym poboczem 2 x 0,5 m oraz zjazdami do posesji.
2. poszerzenie jezdni na łukach poziomych
3. budowę fragmentu chodnika dla pieszych, odsuniętego od krawędzi jezdni na ostrym łuku 
poziomym w km od 0+346,26 do km O+421,50.
Na  potrzeby  rozbudowy drogi  prognozuje  się  wykorzystanie  normatywnych  wielkości  w
zakresie  zużycia  wody,  materiałów,  paliw  oraz  energii.  W  fazie  realizacji  inwestycji
wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, takie jak: mieszanki
mineralno-asfaltowe, beton konstrukcyjny, kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy
betonowe oraz inne elementy  wykończenia  drogi;  poza tym:  paliwa (oleje  i  benzyny)  do
napędu pojazdów samojezdnych,  energia  elektryczna  do  zasilania  urządzeń  elektrycznych
oraz niewielkie ilości wody. 
Roboty  wykonywane  będą  przy  użyciu:  frezarki,  koparki,  rozkładarki  mas  bitumicznych,
równiarki samojezdnej, spycharki kołowej, walców statycznego i wibrującego samojezdnych 
oraz samochodów ciężarowych dostawczych. 
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. 

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.
Bliższe informacje na temat w/w inwestycji można uzyskać w Komórce ochrony środowiska
Urzędu Gminy - pok. nr 16 (II piętro), telefon 032/ 218-81-82, 218-82-88.

Otrzymują:
zgodnie 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,  jeżeli  stron  postępowania  jest  więcej  niż  20- strony  postępowania  w formie
obwieszczenia


