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Na podstawie:
an. 104 usta\\)' z dnia 14 czc['\\ca 1960 r. Koddsll post(,: po\\ania adll1ini ~ lfm:~jncgo
(t..i. Dz. U. z2017 r.. poz. 1257) .
• ar\. 71 liSt. I. LIS\. 2 pkt :? art. 75 liSt. I pkt 4. art. 8~. art. 85 ust. l lI s ta\\~ 7 dnia 3
pa ździernika 200S r. o Udosl~pnianiu informacji o ś rodowi s ku i jego ochronie. udLiale
spolec.len st\\'a \\ ochronie ze srodo\\ iska oraz o ocenach oddzial~ \\ ania l1a ś rodowi sko
(t.j, DL U, I 2017 f .. poz, I-W5). po przepro\\ad/.eniu p ost~po\\'a nia admini :-:lrac yjncgo
\\s /.częl ego L. Llrz~dll \\ dniu 1-ł.11.2 0 17 r.
s twicnlzam hr:.lk potrzcby
przepro\\ adzcnia ocen) od d ział) wania na ś rodowisko dla przedsięwzi~ cia polc);ąj ć!cc go na:
"Przcbudowl:l drogi Ilowi.llm\cj nr IOJ5F na odcinku od km 3+342 do km -1+729 \\
mil'jscO\\ oś ci Rcj ów"
UZASADNI E NI E

Dnia 02.11.2017 r. (dala wpływu 03 .11.2017 r.) Biuro Projt:kló\\ i EJ...Spl.:.' rt)L
Budownic twa Komunikacyj nego Zbignic\\ Kokoszka z si edzibą 66-004 Zielona Góra, ul.
ZalO n i e-Jaśmino\\a 14 dzialający z upo\\ażnicnia i \\' imieniu Po\\'i ato\\cgo Za rząd u Dróg \\
No\\ej Sol i z sie d z i bą 67-100 No\\a SÓl. ul. Woj ska Pol skiego 100b z\\rócil s i ~ u \\)dank
decyzji o ś rodo\\i s kowych uwarunkowaniach dla przt'd s ią\\zięcia pod na z\\ą: -' Przebudowa
drog i powi:ltO\\'l'j m' I035F na odcinku od km 3+342 do km -1+ 729 w micjsl'o\\o ś l'i
Rej ów "
umina
Plano\\anc przed s ięwzięcie. przewidziane do n:ali zacji \\ obrębie \\ si Rejó\\
.
No\\e i"l ia~tcczko, w)mienionc \\ § J li St. I pkl60 R OLporządzenia Rad) 1"lini str6\\ (Dz, U 7
20 I 6 r .. poz. 7 l), jest przt:dsic;wzi c;ciem mogąc ~ m potencjalnie zllacząco od d z ial~ wać na
ś rodo\\i s ko. dla kló rego zgodnie z art. 71 liSt. 2 pkl 2 LIsia\\") o ud ostęp ni~niu informacji o
ś rodo\\i s ku i j ego ochronie, udziale SPOICCl CJl st\\a \\ oc hronie srodo\\lska oraz o ocenach
odd zi al~ \\ ania na ś rodo\\ isko. \\ ymagane jest uJ') s kanie dec) Lj i o środo\\'isko\\) ch
ll"arunk o\\aniach oraz zgodnir.: z art, 59 ust. 1 pkt 2 wlw lista w)', przt:pro\\adzcnie ocen)
odd/.iał~ \\ania na ś rodo\\ isko, je że li obowiązek przeprowadzenia ocen) zostal :.t\\ il:rdwny na
JX>dsta\\ ie arl. 63 liSt. I tej żl! usta\\') .
Zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 4 lISIC\\\) o udostqpnianiu informacji o środo\\isku i jego
ochronie. ud ziale s JX>łeczctl s l\\ a \\' och ronie ś rodowiska oraz O ocenach oddzialy\\ania na
ś rodowi s ko oraz \\cdlug \daści\\o ści mjejsco\\ej organem właściwym do prLepro\\adLeni a
postępo\\ania
adrninistracyjnt:go w sprawie W) dania decyzji o ś rodo\\iskowych
ll\\arunkowaniach dla przedsięwzięcia .. Przcbudo\\'a drogi powiato\\'ej nr I0 35 F na odcinku
od kl11+342 do km 4+729 w miej scowośc i Rejó \\'" jest Burmistrz Gmin) i tvliasta No\\e
Miasteczko,
Burmistrz Gminy i Mias la Nowe Miasteczko \\sLcz.,1 poslt;'po\\ank admini slracyjne \\
przedmioto\\'cj
sprawie.
pO\viadamiając
slrony
poprzez
ob\\ ies7czt:n ie
znal-.
I GKiSŚ.6120.2.20 1 7 z dnia 1-ł.ll.2017 r. Informację o wniosku umiesz('zono także na BlP \\
pllbli(,~ znie do s lępn) m \V~ kazit: danych.
Przed W) daniem niniejszego postano\\ ien ia. działaj ąc zgodnie z art. 6-ł liSI. 1 uSla\\'}' o

-

udostępnianiu infom1aeji o środo\\ isku i jego oc hronit: . udziale spolcczellstwa

w ochronie

środow i ska Orfl7

o ocenac h odd zialvwania na ś rod o\\ isko Burmistrz Gmill\ i Miasta Nowe
r-. li asteczko zasic;gnąl opi nii Regi~nalncgo Dyrek!Ont Ochrony Sroclo\,i ~ka \V Gorzo\\ie
Wielkopolski oraz do Pmlst\\o\\cgo Po\\"iato\\'cgo Inspektora Sanitarnego \\ Nowej Soli.
Regionaln~' Dyrektor Och rony Srodo\\ iska \\' Gorzowie Wielkopolskim pi smem z
dnia 18.11.2017 L (data wpł ywu do tut. U rzędu 29.11.2017 r.) znak: WZS.4242.398.2017. PT.
\\cz\\al in\\cstora do uzupełniani. a kany informacyj nej . Stoso\\'l1e uzupełnie n ia \\p l ynęły do
Reg ionalnej D ~ rekcji Ochrony Srodo\\ iska w Gorzo\\ ie Wlkp. pismem z dnia 8 grudnia
20171' .. znak: R/1I20 J 7 (data otrzymania 13 g rudn ia 20171'),
Państ\\o\\'Y I>o\\'iatow~
Inspektor Sanitarny w No\\cj Soli \\ 01'11111 znak
NZ.9022.-i ...j.1. 2017 z dnia 23 listopada 20 17 L (data wpływu do I UI. U rzędu 27.11.2017 r.).
st\\·ierdzi l. że d la \\ l \\ ill\\ est~cji nie zachodzi potrl.:eba przeprO\\aclzcnia ocen~
oddziały\\a ni a p r ze d s ię\\'7i~eia na ś rodo\\ isko .
Regionalny Dyrektor Ochron ~ Srodo\\iska w Gorzo\\ie Wlkp. pi smem z dn ia I..j.
grudnia 10 17 r. (data \\-ply\\'u do tu l. Urzędu 15.12.1017 r.) znak: WLSA2-ł1.398.1017.I>T
\\"yrazil opi ni ę. że dla pr7cdmioto\\'cgo p rzeds i ęwzięc i a nic 7achodzi konieC7l1ość
przepro\\'adzenia ocel1~ oddzi'lł~ wani a na ś rodowi s ko.
Po szczcgóło\\ej anali7ie złożo n ego wniosk u o w~danie decy7ji o środo\\'i skow~c h
uwarllJlko\\aniach.na pod sta\\ ic danych o prze dsię\\'zięciu za\\"artych \\ karcie informae)jnej
przed s i~wz ię-cia orM u\\/gl~dniąjąc łąc7 ni e u\\3funkowania związa ne L k\\alifiko\\anielll
przed s i ę\\'zięcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na ś rod owiska. okreś l one \\' art . 63
\\/ \\ lI sta\\ ~. a tak7e w oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochron) 5rodo\\ iska \\
Gorzowie Wielkopol skim oraz I>ari stwo\\ego Po wiatowego In spektora Sani tarnego \\. No\\cj
Soli. stwierd7ono. że plano\\ane przedsię\\'zi~cie nie będzie z nacząco oddzialy\\ać na
środo\\ isko .
Pl anowanym prze d s ię" /ięcieJ11 są robot) budo\\ lanc. polegające na przeblldo\\ ie
istniej"cego odcin ka drogi PO\\ iarowej nr ł 035F. na dlugości około 1A km. w miejscowo śc i
Rejó\\ . Przebudowa odci nka drogi polegać będzie na \\ ykonaniu \\ o brębie istniejącego pasa
drogo\\'ego (o ś redniej szerokości około 10m). bitumicznej na\\ierzchni je7dn i o sze rokośc i
6.0m 7 Illiejsco\\"~ mi za\\~zenial11 i do 5.0 i 5,5 m wraz z poboc7em i chodnikiem dla
pieszych. Istnicjqca droga jest kategorii Z. Proj ektowana konstrukcja drogi dla obciążenia
ruchem KR1.
Proje ktO\q:lIlc war:;t wy konstrllkc~ j ne je/on i:
• podbudo\\ a z krusI.:) \Hl .
· \\arSlwa bit um iczna podb udowy,
· warstwa bi tumi czna ścieralna.
W obecnym pasic drogo\\ ~ m planowane jest wykonanie j(.'zdni o bitumicznej
nawierzchni \\raz z poboczem i chodnikiem dla picsz)ch. Częścią przedsi~\\'zi<;cia będzie
przebudo\\H sieci lItrz~lllania drogi. np.: pobocz~, ro\\Ó\\ od\\odn icnia. kanalizacji
dC-szc7o\\'ej i o7nakowan ia.
Nicl.:będ nc
będz i e
dopasowani e sieci inrrastruktur~
to\\'arz)'szqcej: sieCI
\\"odoci::!go\\ej. kanali zacyj nej, e l1cr get~cznej oraz telekomunikacyjnej. Mimo. ze większość
prac została zap ł a n o\\a n a \\' pasic drogo\\ym niezbędna d la ill\\est)eji jcst wycinka drze\\ i
krzewó'" poyd rożnych z pasa drogowego. D7iałania te s<~ Illoty\\owanc Lłym stanem drogi,
oraz bczpieczCl'ISI\\CI11 ruchu pojazdo\\ i pies7ych.
Zastoso\\ana inzynieria będzie standardowa i praktyko\\ana od lat. llli~d7) inn~mi ma
b~ Ć \\ ~ konane: zr) \\ anie starej na\\ ier7chni drogi. ko panie \\ ykopó\\'. sypanie podbudowy
ieLdni 7I..nISZ~\\a, lIkl3danie \\arst\\ bi t umic7n~ch i chodników. oC7~' s7czenie i profitowanie
'skarp i ro\\Ó" odwad ni ających je7dnię, 7ry\\anie g l cb~. planto\\'anie powierzchni pobocza,
pr7~ gotowanie i układanie chodnika. w~ cillka drze\\.

U\\'zgl~ dniając uwarunko\\ania z\\' i ąza ne z k\\'alilikowanicl11 przcdsi~\\lięci~ do
przepro\\ adzcnia ocen) oddział~ \\ania na środo" isko. okrdlolle \\" art. 63 lista" ~ o ODS. po
analizie \\niosku o wydanie decyzji o środo\\ isko \\')ch u\\arunko\\aniach din pl ano\\anl.."go
przedsięwzięcia oraz przedłozonej kan) informacyjnej. st,,·ierdzono. Le dla planO\\ant."go
przedsię\\zięcia oraz przt."cllożonej kan~ informac~:jnej. st\\ierd zono. że nic jest 0110
zloka lizo\\anl.." na obszarach \\odno·bloln~ch . na obszarach \\)'brzeż) i ,\ ~rodo\\ i skll
morskim. na obs.!,arach górskich. na obslarach objt.:tych ochroną. \\ t~ m strefach ochronn~ ch
ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorn ikó\\ \\ód śród lądO\\ )'c h. obszarach. na któr~ ch
standard~ jakości śro do\\ iska został y przeh.roczone lub istnieje pr<l\\Clopodobit.:tlsl\\o ich
prLckrocLt."nia. obsLarach o !...rajobrazie 1l13jąC~ m znaczt.:nic- histor) um:. kulturowe lub
archt.:ologiczne. obszarach O .macznej gęstosci I.aludn icnia. obszarach prz~legając~ch do
jezior. llLdro\\ iskach i obszarach ochron) lLzdro\\ iskowcj.
\\' trakcie ident~tikncji przedmiotu oddzial~\\uti przcdsi~\\zięcin. a '1 pl.."rspl'kt~\\~
ochron~ prz:~ rod~. lo j..-st Zadl0\\ani::t. zró\\'nowa7.onego uż~ tko\\ ania i odn;:l\\ iania zasobó\\.
t\\oró\\ i składnikó\\ pr'1~rod). u\\Lględniono polożenie projeklO\\anej in\\cst~cji;
- \\ obszarze chronionego krajobrazu .. Wzgórza Oal ko\\'skic";
,
- pOLa innymi ronnami ochron) przyrody. z któr)ch najbliższa to Dolina Srodko"'cj Odr~
PLB080004:
- poza zidentyfiko\\'anymi st refami ochrony i ostojami gatunków chronion)ch i siedlisk
chronion)ch:
• w obszarze antropogenicznie przeksztalcon~ll1 obecnego ślad u drogi po\\"iatO\\ej. \\ klórym
różnorodność biotyczna i funkcjonowanie ckos)stemo", najbliższego sąsic d zl\\a zosta ł~
ograniczone do zbioro\\ isk siedlisk S) nantropijn~ ch. g ł ó"11 i e ruderaln~ ch:
-" sąsiedztwie zabudowy miejscowości Rejów. a w c z~śc i w sąs i e d z twie llż~tk ó\\ zicloll) ch.
gdzie \\alor) i za!:iob) przyrodnicze i relacje eko~)s t elllo\\c pozostają pod sil nym \\'pl~\\el11
ludzkiej dzialalności. a ograniczone są do potencjalu siedlisk ruderalnych. pielc;gno\\anej
zie leni przydomowej i przydrożnej.
\\' Z\\ iązku z po lozen iem przedsięwzięcia \\ obszarze chronionegu krajobrazu
.. Wzgórza Dalko\\skie" rozpatr)\\ano przedl' \\sz)stkim relacje charaktl.: ru ora.!
oddzial) \\an ia prz\! d s ilr'wzi ęcia \\obce funkcji ochron~ prLyrod) jakil.." ten obsL<;1r pełni.
Obszar chronionego krajobrazu obejllll~je teren) chronione ze \\zględu na
\\~różniając~ si<; krajobraz o Lrozn ico\\ unyc h ekos)stemuch. \\artościo\\c Le względu na
Illożli\\osc La~pobjania potrLeb z\\iązanych z lur)slyk'ł i \\~poczynkiem ł ub pełnioną
fu nk cją kor~ turz) ekologicznych. Fragment drogi. ktÓI") będzie objęty inwestycją istniał przed
wyznaczeniem obszaru chroni onego krajobraw. a plano\\unc- prace zak ladąją utrL) manie
drogi beL zmian ekosystemow~ch \\ sąsiedzt\\ic .
Zakres ochron) tej formy reguluje reżim prawny ustano\\ ion~ uch\\ala Sejmiku
Województwa Lubuskiego nr X/I0 1/ 15 z 22.06.2015 r .. \\ spru\\ie \\)znaczenin obszaru
chronionl.."go krajobrazu .. Wzgórza Dalko\\ skie" (Dz. Urz. Woj. Lllbllskiego poz. 1172 z
25.06.20\5 r.).
Wylllicnion~ reżim pra\\ny nie ma zastosO\\alli a. zgodnie z art. :2-ł liSt. :2 pkt 3 lIsta\\~
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 L (tj. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze an.). jesli
przedsięwzięcie zakłada realizację inwest) eji celu publicznego. Budo\\a. lltrZ) 11l) \\ anie oraL
wykony\\anie robót blldo,\lan~ch dróg publicznych spc1nia kryteriulll celu publicznego
zgodnie z art . 6 USI. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 L. poz. 21 47 ze zm.). Wobec po\\'~ższego. charakter deklaro\\anego
przedsię\\zięcia spra\\ia. że re ż im pra\\ny obszaru chronionego krajobrazu nie stanowi dla
niego szczegó lnego za kresu ograniczeli. Co \\ i~cej nie ziden tyfi kowano zagrozcnia dla
realiLacji celu pO\\Olania obszaru chronionego krajobrazu .. Wzgórza Oa lko\\skie". czyli
och ro n~ terenó\\' wartościowych dla turystyki i wypoczynku lub ko rytarzy ekologicznych.
Przebudo\\a istniejącej drogi nie wpł) nie na obniżenie potencjalu ekosystcmó\\ s t3no\\iąc)ch
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korytarz ekologiczny w)'mienionego obszaru chronionego krajobrazu. nic obni ż" \\artości
ekosystemów pełniąc~ch uslugi dla turystyki i wypoczynku. Planowane przcdsię\~"zięcie nie
umniejszy potencjalu możliwości podejmowania cz~ nnej ochrony służącej celowi ochrony
obszaru chron ionego krajobrazu.
\\' terenie prLcdsięwzięcia. na obecnym etapie spraw)". nie wykazano obecności
siedlisk. które \Vspóh\\'orzył~ b~ taki rodzaj układów ekologicznych. z chronionymi
siedliskam i i gatunkami najbliższego obszaru Natura 1000 Dolina Środkowcj Odr)'
PLB08000-l-. których pr/ckształcenie mog loby przyczynić się do zmiany kluczow)ch
procesó\\'. struktur. po,,- i ązań i relacji ekosystemowych tego obszaru ochrony przyrody.
W C7ęści dot~ cząccj opisu zasobó\\ przyrody i ochrony przyrody. karla infonnac)jna
charakter~ Luje

miej sce przed s ię\\7ięcin jako teren o nie\\ielkicj \\-ar1ości przyrodniczej.
\\ pasie drogo\\)m. \\" terenie antropogenicznie przek szta łconym i
uŻ)1ko\\aJlym istniejącej drogi oraz jej pobocza. Prz) roda i po\\-ią7<lI1ia ekosystemo\\€'
miej sca przedsię"'zięcia ZOSIu l) ogrnniczone do ruderalnych sied li sk pfl') droża"
Bc;dzie onn

podj~ta

Odstąpienie od potrzeby pr7cprowad zeni<l oceny oddzialywania poprzedzono takZc \\'
odniesieniu do l ąC7niC' traktoWall)ch okoliC711o ści z zak resu ochron) prlyrody wskazanych w
art. 63 usl. I usta\\-y o OOŚ. czyli rodzaju i charakterystyki przeds ię\\ zięcia. jego
u s~t llO\\"a nia 7 uwzglc;dnieniem mo ż li\\ego zagrożenia dla ochrony przyrody oraz rodZ'Ull j
sbli mo:ili\\'ego oddzialy\\ania \\ odn iesieniu do u\\'arunkowaI\ prL)Todnicl.:)ch najbli żs7. ~ch
\\'ielkoobszarow~ ch form ochron) przyrody. Oddziaływania będ,! krótkoterminowe i
punkto\\e. co najwY7ej lokalne - blldo\\a na nic\\ iclkilll odcinku \\ miej sco \\ości.
Skutkiem logistyki przedsię\\'7ięcia. budowy i późniejszej eksploatacji bC;d;:,
odd z i a l ~ wania o skali. która nie spo\\oduje nanls7enia równowagi przyrodniczej. a która
mu s iała by b)ć popr7edzona oceną oddzia lywan ia na ś rodowi s ko i ustaleniem nietypo\\')ch
działaJi zapob iegającyc h oraz minimalizujących. Nic będzie to też wymiar. który wymaga ł by
kompen sacji prl.:yrodniczej.
Obecność ludzi i mas7)'n oraz 7w iązane z tym oddziaływan i a będą się nie7nac7nie
rMni!) od obec nego tu tła oddziaływaó ruchu pojazdów. Mo ż na domniemać . że nawet
skumu lowane nic b~dą 7jm\ iskiem nowym dla z\\ ierząt. po\\odując~ rn płoszenie o s kałi
zagrożenia dla osobników \V miejscu przeds i ęw7 i ecia. a tym bardt-iej dla wsz)stkich
repraentallló\\· gatunku.
Na ob('cn) m etapie spra\\) nic \\) ka7ano obec n ości repreLentanlÓ\\ gatunkó\\
chronionych i stano\\ isk sil.:.'dli sk chronionych dla których pr7ed s i~\\7iI;Cie mogłoby slano\\ ić
zagrożenie Stanu ochron) gatunkó\\ i sied li sk. a z tego t~ tułu konieczna b~ Inb~ OCCIl<l tego
zagrożenia i fOfJllulowanie nicstandardowych u\\a r unkowań nie ujętych prze pi sami pra\\a
ochron) prz) rod).
Na obecll) 111 Ciapie spra\\ ~ nie \\ ~ kazano obec n ości n::prcl.:elltantó\\ gatullkó\\
chronionych i stano\\i sk sit'dli sk chronionych d la któl")ch przedsię,,"z ięcie mogłob) s t ano\\ić
zagrożenie stanu ochron) gatunkó\\ i siedli sk. a L tego tytulu konieczna b) laby ocC'na tego
zag.rożenia i formułowanie nicstandardo\\ych lIwarunko\\aJl nie lIjęt)ch przep isami pra\\a
prz) rod)"
Roz\\ iazania / zakresu oehron~ ś rodo\\ iska. \\" t) 111 stoSO\\ anie znormalizo\\ an) ch
procedur. urząd ze rl i s uro\\có\\. s pełni" kr~1eria ochrony pr7yrod) \\ miej scu inwestycji i
zaslI;gu jego odd zia ł~ \\ ania. \\ I) 111 antropogeniczlllc pr7ckszwłcoll) m terenie o
uprOS7CLOIl)ch układach ckologiC7l1) ch.
Uc iql'li\\o śc i \\ynikające Z faz) realizacji irl\\cstycji bt;dą po1cg~dy głównic na emi sj i
zaniecL~ s7c/ell do powiell"za i cmisj i halasu SPO\\ odO\\<ln) ch pracą sprz\'tu. a takl'e pojazdó\\
podczas pro\\"adzcnia prac budo\\"lan) ch. \V trakcie prac będą t)po\\C odpady budo\\lane.
któr\"c h w~ t \\órcą b~dzie \\")kona\\ca u s ług budo\\1anych. Na Ciapie budowy po\\ s ta\\ać

b9dą tak że ścieki

bytowc. które

będą odpro\\ adzane do

zbiornikó\\ kabin

prLC110Śn~ ch.

a

Ila st~ pnie

będą wy" ożonc do odpo" iednich punktów przyjmo\\ ania ście k ó\\, \\'~ żcj
mienionc uciążli\\'ośc i maj ą charilkter lokalny. ch\\'ilo\\'~, nicciqg ly, krótkotl'nnino\\ ~ i
zostuną \\ ~ cJimino\\'an..: po oddaniu zamierzenia inwestycyjnego do U Ż) tko\\ ania,
UL~ tko\\anic plano\\an..:go przl..·dsię\\L ięcia będzie po\\odo\\ać po\\ sta\\nn ie \\ód
opado\\')ch i roLtopo\\~ch, emisjy geJZ(J\\ i p)ló\\ do powietrza or:17 (·mi::.j't hnła slI,
\\ r ~kazano. i..e po laSIOSO\\ aniu rozwiqzmi technic zn~ch , technologic znych i organil:ac~jn>ch
prLe\\ idzi~lI1) ch \\ karcie inrornlac~jncj prLed s ię \\Li~cia . oddzial~ \\ anic przedmioto\\cgo
przedsi~\\ l i"tcia nic Po\\ inno powodować prz(.· kroczcli dopll szczaln~ ch poziomó\\ subslalH:ji
lub energii" środo\\is ku oraL pogorsz~ć stanu środO\\i ska naturalnego, Na obszarze
plano\\ anego przedsit;\\ I.i~cia oraz pogorsz~ Ć Slaml ś rodo\\ iska naturalnego, Na obszarLc
plano\\anc:go przeds i y\\'7i~cia oraz \\ obszal7e jego oddzial~\\'ania nie ma i.adn>ch inn~ch
przcdsię\\Li~ć zrealiLO\\an)ch lub plan o \\an~ch do realizacji. któr~ch oddzial)\\ania mogą
pro\\ad zić do sk ulllulowania oddzialywań z plano\\ al1) In przl..·dsię\\ 'zięc ielll , RF~ ko
\\'~stąpienia katastrof) naturalnej cz~ budO\danej. prz) zaplano\\anej technologii i zakresi e
prac. ocenia się jako bardl:o ni s ki~, Ze \\I.ględu na lokalizację oraz zakres p rzedsię\\L ięcia nic
zachodzi równieŻ ryzyko transgraniczlllo!go oddzial~ \\ ania na ś rodo\\ isko,
Wody opado\\e z powierzchni d rogi odpro\\adzane będą do istniejącego system u
odwodnienia drogi (rowy przydro ż ne) za pomoq spadków pod l użnych i poprze<:l.l1) ch oraz
do istniejącego s~ stemu odwodnienia drogi \\ postaci rowu z lokalizowanego na dLialce
\\'odnej za pomocą projek towanej kanalizacji dCSLczo\\cj,
Według aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dOW:CL<l Odr~
przyjętej rozporządl.cnicm Rady Ministró\\' z dn ia 18 pa źd zie rnika 1016 r. (Oz, U, I. 2016 r ..
poz. 1967) teren pbno\\ancgo przedsięwzięcia położony jest:
- \\ o bszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCW P). Biala Woda o kodzie
R\\'600017153499 w regionie \\odnym Środ(..o\\ej Odr~, W\\, JCWi> to naturalna CLi';ŚĆ \\ód ,
któn:j stan ok re ś lono jako zly, Celem ś rodo\\i s ko\\~Jl1 jest dobry stan ekologiczn) i dobr~
stan chelllicLn~, Osiągnięcie celÓ\\ ś rodo\\i s k o\\~ch dla tej JC\VP jest I.agrożone z
odstępsl\\lo!tl1 przl:d luzenia terminu osiągnięcia celu środ o\\i s ko\\cgo do 2021 r. le względu
na bra(.. moi.lh\ości tcchniczl1\ch:
- \\ obsLarze jednolitej cLęś~i \\ód podziemll)ch (JC\\ 'Pd ) \\ regionie \\odn)111 Środko\\I..:j
Odry o kodzie GWG00078. która charakteryzuj\.' s i ~ dobrym stancm ilościowym i dobr)111
stanem chemicznym \\ód, Celem srodo\\'i sko\\ym jest dobr) stan chcmiczn~ dobr~ stan
ilosi:io\\) , Osiągni"cie celów środo\\'iskowych dla tej JCWPd jest niczagrozone,
w~

Bior"c pod u\\agę s kalę i charakter p1ano\\anej il1\\est~cji oraz zaphlllo\\anc na etapie
reali zacji i eksploatacji dzia ł ania minimali z ujące. wykluczono możliwość \\)stąpil..'nia
istotnych negaty\\'n~ch oddzia l y\\ań na \\od~ po\\'icrzc hniu\\l: i podziemne oraz r~z~ ko
negaty\\'llego wpływu na mo ż liwości osiągn i ęcia celów ś rodo\\i sk o\\'~ch \\\\, JC\\ 'P i
JCW Pd określon)ch w Planie gospodarowania \\ odami na obszarze dorzecza Odl') ,
Obscf\\'o\\anc obecnie zmiany klimatu mają charakter lokal n)' i Z\\ iqzane są przede
wszystkim z wprowadzanymi przez czlowieka zanieczyszczeniami do ś rodo\\ iska oraz
zm ianam i uksztalto\\'all ia i zabudowy terenu. Bezpo ś rednie emisje gazó" cieplarnianych
po\\odo\\anych przez działania to\\urz)'szącc i11\\ estycj i - ruch kOlllunikac)jn y podczas
eksp loatacji in\\cst)cji, bC;dą mial) charakter lokalny i nie wpłyną na zmiany klimatu,
Przedsięwz i ęci\!, zarówno \\' fazie realizacj i jak i eksploatacji nie będzie " 'pl)'\\alo na
zmiany klimatu \\ rejonie in\\'cst)cji. a lakz," nic z mienią s ię \\'arunki klimatu lokalnego
\\arunki bioklimat)czne \\ zakresie skutków królko-. ś rednio - czy dlugotermino\\~ c h,
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miastl..'czko po zapoznaniu s ię z karlą inforllwc)jn'l
Regionalnego Dyrektora Och ro ny Srodo\\ is(..a i opinią Pi1Ilst\\'o\\ego

prz(,'dsię\\zięcia. opinią

)

Po\\·iatowego InspeklOra Sanitarnego oraz anal i zą bezpośrednich i posrednich skutków
dzia lail. z\\iązan~ch z realizacją przedmioto\\ego projektu. a tak źe lIwarunko\\8Il realizacji
plano\\anej im\t:"stycji w przcdlożon~m \\niosku. z \\'aż)\\ sz y na uwarunkowania okre ś lone w
ar\. 63 liS\. I ustawy o udost<;pnianiu informacji o środow i sku i jego ochronie. udziale
spo l eci"cńsl\\a \\' ochronie ś rodO\\i s ka \\' ochronie środowi s ka oraz o ocenach oddzial~wania
na ~irodowisko (t.j. Dz. U. Z 2017 1".. poz. 1405). a takle sk a lę i charakter przcJsi<;wzięcia
u znał la zasadne s t wierd z ić brak potrzeby przeprowadzenia ocen) oddzialy\\an ia na
ś rodmd sko. a co za tym idzie s porząd zenia raportu o odd zialY\\8niu na środowisko
przedm iotowego przed s ię\Yzi..;cia.
Inrormacje dOl~czące wydanego w loku po s tępO\\ allia postano\\ icnia st\\ ierdzającego
brak potrzeb) przcpro\\O
adzenia oceny oddzialy\\ania zostal) zamieszczone na stronie
intcrncto\\ej Biuletynu lntonnacji PubliclIlej Urzędu Miejskiego \\. Nowym Miasteczku
( \ \ \n\ .hip.no\\ \"'m iaslcczko.pl ). tablic~ og loszcll U rzędu Miejskiego \\ NO\\') m Miasteczku
oraz Solccl\\a Rejó\\.
\\' ramach prowadzonego po s tępo\\ania. zgodnie z art. 10 § I ustaw~ z dnia 14
czer\\ca 1960 r. - Kodeks postc;po\\ania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257)
t:ape\\niono czy nn~ udział stronOI11. a tak żc przed \\oydaniem niniej szej dcc yzji umoż liwiono
stronom \\')'PO\\ iedzenie sil; co do zebran) ch do\\odó\\ i matcrial ó\\.
Do dnia 15 stycznia 2018 r. żadna ze stron nit.:' s korzy stała z przysluguj<)Ccgo jej

pra\\a i nic

zapo znała s ię

z

z~bran~m materiałem

\\' niniejszej spra\\ie oral.: nie

wIlio s ła

źadnych

lmoag i \mioskó\\.
Zgodnie z art. 84 liSt. .2 usta\\y o udostc;pnianiu in!ormacji o ś rodo\\i s ku i jego
ochronie. udziale s połeczeli s t wa \\ ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialy\\an ia na
ś rodo\\ isko (\.j. Dz. U. z 2017 L. poz. 1405) charakter~ styka przed s ięwzięcia stallO\\ i
.laląc z nik do dt.:'cyzji o środo\\ i s ko\\'~ ch ll\\anmkowan iach .
\V związku z powyŻ SZ) Jll postano\\ iono jak w scntencji.

p o u c z c lli e
Od niniej :"zl1 dcc)Lji :.. luL~ Slronic od\\ o lanic do Sarn o rząd o \\cgo Ko legium Od\\ o la\\czego
\\ Zielonej Górze. za poś rednic t \\cm Burmislrza Gmin)' i MiaSla No\\ c Miasteczko. \\ tcrrninit.:' 1-1 dni
od dat~ otrz~ man ia dec) Lj i.

Zgodnie z arl. 72 ust. :3 lIstawy z dnia 3 października 2008 roku o uclostl;pnianill
intonmu:ji o ś rodO\\ isku i jego ochronie. ud ziale spo leczcTl stwa \\ ochronie ś rod o wi ska o ra7
ocenach odd z iały\mnia na ś rodo\\isko (tj. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1405). decyzję o
ś rodo\\i s kow\ch llwarunko \\aniach doląc za s ię do \\niosku o \\'~dani " dcc~ .lji. o których
1110\\·a \\ ust. I. oraz .lglosn:nia. O klóryll1l1lo\\a \\ ust. la. Z/o7enie \\niosku lub dokonanie
zg loszenia nastlfpujc \\' term inie 6 lat od dnia. \\ którym decyzjJ O ś ro do\\i s kow~ch
u\\·anll1ko\\ aniach stala sit, ostateczna. 7 lilslr7c7cniem ust. 4 i 4b. Zl ożenie \\ niosku lub
dokonanie zgło s zenia mo;;c nast ąpić \\ termini\'" 1O lal od dnia. \\ któr~ 111 d('c~ /.ja o
ś rodo\\i s kowych u\\arllnko\\aniach stala silf ostateczna. O ile strona. któ ra z ło ż~la wniosek o
wydanie dCC~7ji o ś rodo\\i skowyc h uwarunko\\aniach lub podmi ot. na który zos tała
przeniesiona la decyzja. otrzymali. przed uply\\clll terminu. o którym mowa \\ ust. 3. od
organu. któ r~ \\ ~ dal decyzję o ś rodo\\ isko\\ ~ ch lI\\'arullko\\ aniach. stanowi sko. że realizacja
planowanego przed sio;\\zi'lcia p'.lebiega elapo\\o oraz że aklualne sq warunki realizacji
przedsie\\'zi,:"cia okrcś lone \\ decyzj i o ś rodo\\i s ko\\~ch U\\arunko\\aniach lub
postano\\ieniu. o kl ó r~m 1110\\a \\ art. 90 liSt. L jdeli b~ło \\~dan\"'.
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Olrznnuj :!;
ro\\ i ato\\~ Larz.:1d Dróg \\ NO\\cj Soli.
ul. \\ oj ska Pobkiego 100b.
67·100 NO\\(1 Sól
1. Mar~1.:lIel. Wojc\\ód/t\\a LLlbu~I.ic:go
ul. Podgórna 7.65·001 Zielona Góra
3. Biuro Projcl.t6\\ i EI.sperl~l Buclo\\nict\\<I. Zbignie\\ Kol.o~J.:I.:I
ul. \\ o.j ~ f...a Pobl.icgo 33 p. 109
65·077 Zielona Góra
. L Solec1\\0 R ~i ó\\
krz) l. Domagała. Ih:j0\\ 19
67- 124 No\\c Mia..,tccLI.o
5. Pozo~ tale s t ron~ prJ'cdrnioto\\ego Po~tlil)o\\Hllia zgod nie / arl. -19
Kodct-s postępo\\allia adlllinislnlc)jnego (Dl.I J. L 2017 r. pO/.
cz~ Ilnosci aclt organu przez oblI ieszCLcnia.
6. ala

I.

no

u~Ia\\~ /

dllia 14.06. 1960 r. 1257) La\\iad:unianie ~'! o

wiadomoś ci:

Regionaln) Dyrektor Od1l"01l) Środo\\ iska
ul. Jagiel l olicz~ ka 13
66--100 Gorzó\\ Wielkopolski
2. Parl st\\o\\) J>o\\iat o \\~ In~pektorSa n i l arn~
ul. Woj ska Po lskiego ! 1
6 7-100 NOI\a Sól
1.

II

No\\cj Soli

. ~ .......

' nu

Woj

s~
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Za ł ącznik

Charakterysty ka

nr I

przed s ięwzi ę cia

pn :" Prubudowa drogi powiatowej nr 1035F na odcinku
od km 3+342 do km 4+729 w miejscow oś ci Rejów"

rodzaj działalności zw iąza nej z przed s i ęwz ięciem ), skala (np.
panlmclry produkcji. długo ść dla inwc s t~ycji liniowyc h itp.), usytuowanie prled s ięwzięci a :
Planowane
p rzedsi ę wz i ęci e to ro bot y budow lane. pol eg ające na przebudowie
istn i ejącego odc inka drogi powiatowej nr I035F na d l ugo śc i okolo 1.4 km. w miejscowo ści
Rcjów.
Prlcbudowa odcinka drogi polegać będ zie na wykonaniu w ob rębie istniejącego pasJ
drogowego (o ś redniej szerokości ok. 10 111). bitumicznej nawi erzchni jezdni o szero k ości 6.0 m
z miej sco wymi zawęze niam i do 5.0 i 5.5 m wraz z poboczem i chodnikicm dla picsl)'ch.
I s tn iejąca droga to droga kategorii Z. Projektowana konstrukcja drog i dla obciąże ni a ruc hem
K R2.
Projektowane warstwy konstrukcyj ne jezdn i:
- podbudowa z kruszywa
- wa rstwa bitu miczna podbudowy
- warstwa bitumi czna śc ieralna
l. Rodzaj

( llrLed s i ęwz ięci a,

Inwestycj a obej muje:
- oczyszczen ie i st niej ącego pasa drogowego z poras t ając yc h krzewów. drzew i poszycia:
- usu ni ęcie warstwy humusu ;
- wykonanie planowanego zakresu robót ziemnych (wykopy, nasypu). u m oż l iwiająccgo
odpowiedn ie u kszt a łt owan i e niwelety drog i w pl anie i po wyso ko śc i ;
- wykonanie warstw konstrukcyj nych drog i;
- wykonanie chodn ika dla pieszych
- wykonanie pohoczy:
- wykonanie korekty wysokośc i owej i w plan ie i s t niejących rowów odwad niajqcych:
- wykonanie kanali zacj i deszczowej
- zahulllusowan ie i obsianie trawą powierl.c hni nasypów i skarp rowów:
- Ill ontaz niez będn yc h elementów bezpiecze ń stwa ruch u drogowego (bariery ochronne itp.):
- wy konani e prac zwi ązan ych z es t et y ką i uporządkowaniem pasa drogowego:
Po wykonan iu robót budowlanych lokalizacja drogi nie zmi eni s ię . Nie zm ieni S i ę
rów ni eż fu nkcja obiektu liniowego. Wykonani e p rawidło wej konstruk cji drogi umo ż li w i .lej
bez pieczną eksp l oatację

110w icrzchnia z.tjmowanej nieruchomo ś ci , a także obiektu budowlanego o raz
dotYl'hczasowy s posó b ich wykorLysł)' wania i pokrycie ni e ruchomo ś ci szatą roś linną :
powierl.c hnia cał k owita n ieruch o mo śc i przeznaczona bezpo ś re dn i o pod planowane
przedsięwz i ęcie wynosi ok 1.9 ha.
- powierzch nia uży t k owa, bezpośre dni o zajęta pod d rogę, zjazdy, i s krzyżowania. planowanej
in westycji wynosi ok 1.2 ha.
Sposób wykorzystania dział e k s tanowi ących pas drogowy ni e zm ien i s i ę. Sposób wykorzystania
dz iałki wodnej równ i eż nie zm ien i gdyż obecn ie rów nież odprowadzana jest do ni ej woda z pasa
drogowego z tym że po przebudowie będzie odprowadzana poprzez kanali zacj ę d eszc zową.
\V ob rę bi e planowanego prze d s i ęwzięcia wys t ępuje w ni ewiel kim stopniu roś li nność (przede
wszystk im trawa i krzaki samosiej ki oraz. na częśc i dział ek - drzewa).
2.

W o brębi e pl ano wanyc h robót stwierdzo no porastanie pok rzywy. łopi anu więk szego . krwa wni ka
pospolitego. w sąsiedztwie i s tni ejącej j ezdni drogi i na poboczach występ uj e trawa pospolita.
kostrl.ewa ł ą k owa. kupówka pospol ita. tymotka ł ąkowa . mlecz. perz. lebioda. bylica IXlspolita.

Pod czas prleprowadzonej inwentaryzacji
ptaków.
Nie stwierdzono
Europejskiej.

\.vystępowania

\V

gatunków

koronach drzew me stwierdzono gniazdowania
roślin

i grzybów chronionych prawem Unii

Po wykonaniu robót budowlanych. zw i ązanych z przebudową drogi. na skarpach nasypó \\
planuje s i ę wykonanie zahumusowania ich powierzc hni gruntem i obsianie tra\.vą.
3. Rod zaj techn ologii (w odniesieniu d o i s tniejącej i phmowanej
chanlktcrysł)' ka i st ni ej'łccgo i planowanego przed s ięwzi ę cia ):

dzhllalności

- ogóln ..

Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F na d ł ugości oko ł o lA km konieczna jest ze względu na
jej nieodpowiednie w chwili obecnej parametry geometryczne i konstrukcyjne. Po wykonaniu
planowanych robót budowlanych droga będzie spełniać kryteria drogi powiatowej oraz będzie
bezpieczna dla pieszych gdyż wykonany zostanie chodnik dla pieszych. W chwili obecnej piesi
poruszają s ię jezdni i po poboczu.
Poszczegól ne elementy planowanego pr.t.edsięwzięcia będą wykonywane w następującej
technologii:
- robot y ziemne - wykopy i nasypy - będą wykonywane s przę tem mechanicznym - koparki.
walce. zagęszczarki . pojazdy do transportu gruntu.
- jezdnia drogowa z warstw bitumicznych wylewanych na gorąco.
- podbudowa pod nawierzchnię z kruszywa łamane go. stabilizowanego mechanicznie i z betonu
asfaltowego.
Przy real izacji robót zicmnych. drogowyc h i budowlanych przewidlue się wykorzystanie s przęt u
samojezd nego z napędem spa linowym. koparko ładowarki. samochody samo rozładowcze.
równiarki. walce i dodatk owo takie urządzenia jak zagę szczarki. itp.
Wszelkie prace budowlane powinny być wykonywane sprawnym sprzętem technicznym (należy
wyeliminować możliwość przedostan ia się do wód i gruntu np. wyciekającego paliw'l. czy
olejów z niesprawnych układów i systemów mechanicznych i hydraulicznych stoso\\ancgo
sprzętu) .

.... Ewe ntualn e
Mo żliwości

wari ~lnty

zrealizowan ia

przcds il;wzif;ci:l:
rozwiązania

wariantowego:

Wariant proponowany przez wnioskodawcę - \V I - czyli wykonanie przebudowy drogi w
granicach i stniejącego pasa drogowego z odprowadzeniem wody do istniejącego systemu
odwodnieni a drogi w postaci rowów pr.tydroznych. terenów zielonyc h i d zi ałki wodnej. Warian t
ten zosta l przyjęty w projektowanym rozwiązani u przebudowy drogi. Z uwagi na optymal nc
wykorzystanic gruntów s tanow i ącyc h i s tniejący pas drogowy drogi powiatowej. optymalne
wykorl)'stan ie środków finansowych w stosunku do stawianych wymogów u żytkowych drogi. a
także pod kątem środowiskowym z uwagi na bardzo malą ingerencję w i s tniejącą szatę roślinną i
ZWl erlęcą·

Racjonalny wariant alternat ywny - \V II - czyli rozbudowa drogi - wykonanie drogi częściowo
na gruntach ju ż zajętych pod drogi. a częściowo po nowym ś ladzie. po gruntach. które w chwili
obecnej ni c stanowi;:) pasa drogowego. Wariant ten jest nie jest rozwiąza niem optymalnym.
gdyż dla osiąg nięcia takiego samego cclu. jak \V wariancie I. wymaga znacznej ingerencji \\
otaczające drogą grunty. co w zdecydowany sposób zw ięk sza koszty niezbędne do jego
reali zacji (koszty podziałów i wykupów gruntu. a tak że koszty społeczne. wy nik ające z procesu
wyw laszczeń i koniecznośc i wyburzeń domów). Dodatkowo w warianc ie tym wystąpiłaby
koniec z n ość dutej ingerencji w srodowisko (znaczne posze rzenie pasa drogowego). co jest
elementem niekorzystnym dla ochrony śro dowiska.

Wariant naj ko rzystn iejszy dla
wzg lęde m

finansowym ,

ś rodowi s k a

społecznym

i

- najbardziej korzystnym

uwzg lęd ni ającym

rozwi ąza ni e m .

pod

waru nki ochrony srodowiska. jest

rozw iązanie

przedstaw ione w warian cie Wio Zaproponowa ne ro zw ią zani a tec hniczne będ~l
spelnia6 obecn ie obowiąz ujące wymagani a dla prawidłowego uzytkowani a drogi klasy Z. pod
\\zględe m bezpiecze l1stwa uży tkowników oraz trwa ł o ści i odpowiedn iej jej no ś no śc i .
Przebudowa drogi - ty lko w obrębie i s tniejącego pasa drogowego z v.')'ko rzystaniem ro\\ u
zn ajdującego si~ na działce wodnej - j es t równie ż rozwiąza ni em racjona lnym z pun ktu widzenia
nak ł a d ów linan sowych w stosunku do osiągnięcia zak ł adanego celu.
5. Prz e wid y", a n :ł ilo ść wyko rzystywa nej wody i innych wykorzystyw anyc h surowców,
materialów, pa liw oraz energii:
Il ości wykorLyslywanych w trak cie budowy materiałó w. surowców. wody. paliw or37.
energii ni e będą odbiega ly od i lo ści koni ecznyc h w powszeclmie znanych i stosowanych
sposobac h i metodach prowadzenia drogowyc h prac budowlanych.
W faz ie realizacj i przedsięwzięcia wyko rzystywane będą typowe dla tego rodzaju robót
materialy jak: beton asfal towy. kruszywo kamienne. drobnowy mi arowe elementy betonowe
kamienne oraz inne elemen ty wyposażen i a chodni ków, stal na elementy barier ochronnyc h.
Szacowane

w i e lk ości użyt yc h

do przebudowy

materi ałów :

- beton asfa ltowy w il ośc i ok. 2400 ton
. podb ud owa z kruszywa

łamanego

ok. 3600 ton

Wszystki e ma t e riał y mu szą posiad ać odpowiednie certyfikat y
zastosowania w budownic twie drogowym i mostowym.
6. Rozw h,zan hl

aprobaty

dopu szczaj ące

je do

c hro ni ące ś rod o w is ko :

realizowane według powszechnie znan yc h techno logii ni c
Masy bitumiczne oraz stal będą wytwarzane w
wytwórniach s pełniających warunki ochrony ś rodowi s ka. kruszywo będ z i e pobierane w
kopal ni ach kruszyw i tran sportowane będą sprawnym i dopuszczo nym do ruchu sprLę l e m .
Wszyst ki e m ate riał y musz,! pos i adać odpowiednie certyfik aty i aprobaty dopuszczające je do
zastosowania w budownictwie drogowym. Pl anuje się, ze roboty budowlane będą prowadzone w
porze dz iennej , s przę t em budowlanym po s iadając ym od pow iednie atesty i homologacje.
dopuszczonym powszechni e do stosowania w budowni ctwie, który spclnia warunki emisji
dopuszczal nego hałasu.
Planowane

powodujących

przeds i ęwzięcie będzie

niszczenia

ś rodowiska.

Na wykonawc y robó t będzie c i ążył obo w i ąze k wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia prac rozbiórkowyc h oraz montazowych w tak i sposób. aby do istniejącego
ś rodow i sk a - na przyleg ly teren - nie p rzedos tał y się w/w odpady.
Wykonawca będzie równi eż. zobowiąza n y do usunięcia wszystkich resztek i odpadów poza
obszar budowy na s k ł adowi s ka odpadów (gdz ie zost a n ą przekazane do odzysku lu b
unieszkod Iiwienia).
I s tn iejąca

droga obecnie odwadn iana jest za pomocą i s tni ejącego systemu rowów
o dwadniających i po wykonaniu j ej przebudowy będzie odwadniana w taki sam sposób - do
rowów przydrożnyc h.
Analizując

przedmiotowe p r ze d sięwzięci należy mi eć na uwadze , że ni e jest 0110 in wes l ycją
przebudową. która ma na celu polepszenie jej paramet rów tec hnicznyc h. Dl atego
warto zauważyć ze dotychczasowa emisja substancji do wody. w stosunku do stanu obecnego.
nie zw i ększy się. a ocena ryzyka ni eos i ągni ęcia celów ś ro d ow i s k O\\')'ch zos tał a o kreś l o n a jako
nową.

a tylko

niezagrożo na.

Pl anowany zakres przebudO\vy drogi ma marginalne znaczcIll e w global nej ska li dla
rozpat rywanyc h jednolityc h częśc i wód. jednak pomimo 10 nale ży s t wi erdzić. iz w ramac h

planowanej inwestycji po djęto wszelk ie środki aby poprzez działania cząstkowe przyczynić się
do ograni czenia emisji do wody substancji szkodliwych. a przez to. \v dłuższej perspe ktywie.
umoż l iwić osiągn i ęcie celów środowi skov"ych.
Pl anowane prze d sięwzięcie zarówno na etapie rcalizacji jak i eksploatacji nie wpłynie
niekorzystnie na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodam i na obszarze dorzecza Odry ustalonym na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.
W rozpatrywanym przypadku dotyc hczasowe użytkowanie odcinka drogi nie
negatywnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

powodowało

Należy stwie rdzić.

ze w stosunku do stanu istniejącego nie zmienia się warunkÓ"w korzystania
z wód regionu wodnego. A na skutek zastosowania zorganizowanego systemu odwodnien ia
obiektu przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu drogi na wody powierzchniowe i
podziemne.
7. Rodzaje i przewidywane ilo ś ci wprowadzanych do ś rodow is ka substancji
energii przy zastosow~miu ro związań chroniąc)' ch ś rodowi s ko , w ty m:

lub

Planowane przedsięwz i ęcie. w stosunku do stanu istniejącego. nie powoduje żadnego
dodatkowego wprowadzenia do środowiska żadnych substancji mogących szkodliwie
oddziaływać na środowisko. Planowana inwcstycja jest przedsięwzięciem o niewielkim zakresie
obszarowym. na odcinku istniejącej drogi. W związ k u z tym nie ma moż l iwości wystąpienia
tak iej sytuacji, żeby na budowie jednocześnie pracowa ł a d u ża ilość sprzętu mechanicznego.
którego ewentualne awarie mogą być potencja lnym zagrożeniem dla środowiska. a w
szczegó l ności spowodować zanieczyszczenia wód. W zwi ązku z tym nie przewiduje się w
trakcie prowadzenia prac budowlanych stosowan ia szczególnych rozwiązań technicznych. czy
specjalnych zabezpieczeń całkowicie wykluczających zanieczyszczenie cieku. gdyż w
przypadku gdyby powstała sytuacja zagrożen i a dla środowiska. \vynikająca z awarii
stosowanego sprzętu. natychmiastowa reakcja Wykonawcy robót i podjęcie przez niego
odpowiednich kroków zabezpieczających. powi nno zapobiec jakimkolwiek negatywnym
wpływom dla środow i sko. \V op isie technicznym do projektu przebudowy drogi będzie uj9tc
zalecenie. aby Wykonawca na terenie robót był wyposażony w odpowiednie środki (maty i
środki absorpcyjne) służące do miejscowej i szybkiej neutralizacji zanieczyszczell substancjami
ropopochodnymi. Takie rozwiązanie praktycznie eliminuje możliwość zanieczyszczenia
istniejącego terenu
Planuje się. że roboty budowłane będą prowadzone w porze dziennej. sprzętem budowlanym
posiadającym odpowiednie atesty i homologacje. dopuszczonym powszechnie do stosowania w
budownictwie. który s p ełnia warunki emisji dopuszczalnego hałasu.
Zakres prac ziemnyc h. rozbiórkowych oraz montażowych realizowanych w faz ie
wykonywania prac budowlanych wymagał będzie wykorzystywania sprzętu ciężkiego oraz
środków transpol1u. \V aspekcie akustycznym. wszystkie stosowane na tym etapie maszyny
s t a n owią źródła dźw i ęku powodujące emisję hałasu do otoczenia. Prowadzenie prac ziemnych
przy wykorzystaniu koparek. ł adowarek czy spycharek. winny uwzględniać minimalizację emisji
hałasu do środow i ska poprzez:
• og ran iczenie prac budowlanych do pory dziennej.
• właściwe umiejscowienie placu budowy. nie wymagające dalekich dojazdów.
• stosowanie nowoczesnych maszyn budo\vlanych.
Na podstawie przedstawionych materiałów. można stwierdzić. że faza wykonania przebudowy
drogi nie będzie znaczącym elementem w oddz i aływaniu hałasu na otoczen ie.
Emi towane podczas realizacj i przedsięwzięc i a zanieczyszczenia do powietrza
atmosferycznego w wyniku wykorzystania sprzętu budowlanego i ruchu pojazdów
poruszających się na terenie objętym inwestycją. hałas i wibracje na etapie prowadzenia robót
będą mialy charakter krótkotrwały . a wszelkie niedogodności będą chwilowe.

Samoc hodowy sprz(ft mechaniczny

będ z i e ź ródł e m

Sprzęt pracujący

produktami spalania paliw.

na budowie

zan ieczyszczenia powi etrza. glównie
n apędzany będzie

pali wem plynnym -

olejem napędo wy m . Maszyny wykor.tystywane nie będą wy m agać zu życ i a energii elektrycznej.
Zanieczyszczenia pow s t ające w wynik u mechani cznego zuZywania s ię elementó" pojazdu nic
mają w tym przypadk u praktycznego znaczenia. Ponieważ emi sja spali n jest z w ią za na wy ł ącznic
z p racą silnika, nic będ z i e ona miała istotnego wpływu na stan powietrza ze wzg l ęd u na to. że
wszystkie czynno ś c i związane z z aładun kiem i roz ł ad unkiem samochodów wykonywane są przy
wyłączonym silniku. Tylko s p rzęt mechaniczny typu koparka. równiarka. spyc hacz. będz i e
pracował w dłu ższych przedział ach czasowyc h. Warunki techniczne jakim muszą odpo w i adać
pojazdy regulowane sq specja lnymi przepisami. a ich stan technic zny jest okresowo
kontrolowany. Sprawny techn icznie s przę t nie będzie uciąż li wy dla srodowi ska.
Odpadami jakie mo gą powstać w trak cie procesu budowlanego m og ą być np.
pozos tał o śc i masy bitumicznej. masy ziemne. resztki drobnowymiarowych elem entó \\
betonowych, resztk i podbudowy i podsypki cc mentowo-piaskowej. itp.
Przew iduję s i ę szacO\vane wi e lk oś c i oraz rodzaje odpadów w trak cie reali zacji inwestycji :
170504 - G leb a i ziemia, w ł)' m kamienic, inne niż w)'mienione \\' 170503:
- od humu sowanie pasa gruntu grubo śc i ok. 30 cm i powi erzch ni ok. 3000 1112 (900 m3). a
na s tępnie uło żen ie humusu w pryzmy wysokośc i ok. 80 cm. przeznaczonego do ponownego
uło żenia.

170506 - Urobek 1. pogh; biania inny niż wymieniony w 170505:
• wykonanie robót ziemnych (wykopy nasypy) planuj e s i ę maksymal ne wykorzystan ic gruntu
rodz imego - ok. 700 m3
170 181- Odpady z remontów i prLebudowy dróg, 170301- Asfalt zawierając)' s mulę :
- po wykonaniu robót bitumicznych szac uje s i ę wielkość od padów (masy bitumi czne) ok 12.0
m3
170101 - Odpad)' betonu oraz gruz b('tonowy z rozbiórek i prLebudowy, 170405 - Żelazo i
stal:
- resztk i drobnowymiarowyc h elementów betonowych ok. 4 1113.
- resztki podsypki cementowo-piaskowej ok. 12,0 m3.
Rodzaj. przewidywane ilośc i i sposób pos t ępowania z substancjami i energiI, wprowadzanymi do
w czasie ek sploatacji :
- ilo ść odprowadzania śc ieków bytO\vyc h w trakcie eksploatacji ~ brak
- i l o ść i sposób odprowadza ni a śc i eków technolog icznych w trakcie eks pl oatacji - brak
- ilo ść i sposób odprowadzania wód opadowych z powierzc hni utwardzonyc h - wody opadowe Z
powierzch ni drogi odpro",adzone będ ą do i st niejącego systemu odwodn ienia drogi (rowy
przydrozne) za pomocą spadków podłuż n ych i poprzecznych o raz do ist n iejącego systemu
odwodnienia drogi w postac i rowu zloka li zowa nego na działc e wodnej za pomocą proje ktowanej
kanal izacji deszczowej
ś ro dowiska.

- ilość. rodzaje zainstal owanyc h i planowanyc h urządzcó e mitują cyc h hał as. zanieczyszczenia
powietrza. odpad y. śc i eki . pola elektromagnetyczne lub innych e lementów powodujących
lIci "ż liwo ści w trakcie ek sploatacji - brak

8.

Możliwe

Planowane

transg raniczne

przed s i ęwz i ęc ie

oddziaływanie

na

ś rodowisko:

nic oddzialywuje transgraniczn ie na

ś rodowis k o.

Planowane p rzedsięwz i ęc i e. w stosu nku do stanu i s tniejącego. ni c będ z i e mialo ż adneg o
negatywnego wp ł ywu na środ ow i s k o przyrod ni cze. siedliska pr.lyrod nicze i gatunki roś li n i
zw i e rzą t chronionych \V ramach sieci Natura 2000. Przeb udowa i stniej ąceg o odci nka drog i ni e
zmien ia w żade n sposób dotychczasowego sposobu ek sploatacji i wykorzystani a tercnu.

Pl anowane
przyrody.

przed s i ęwzięcie będzi e

realizowane na teren ie nie

obję t ym żadną

z form ochrony

10. Inwestycja nic przewiduj e utworzenia obszaru ograniczonego uŻ~' lkowania.
II. Wpl)'w planowanej drogi na bezpieczeń s Iwo ruchu drogowego w prz)'padku drogi w
tr!łnseuropejskicj sieci drogowej.
Planowane przeds i ęwzięc i e nie leży w transeu ropejskiej siec i drogowej.
Na obszarze planowanego przedsięwz.ięcia oraz w obszarze oddzialy\.vania planowanego
przed s ięwz ięcia nie ma żadnych inn ych przedsięwzi ęć zrealizowanych lub planowanych do
realizacj i. których oddz i ał ywania mogą prowad z i ć do skumulowania oddzia ł ywań z
planowanym przedsięwzięciem.
12. Ryzyko wy stąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowl:mcj.
Pl anowane p rzedsięwz i ęcie. prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
zasadami wiedzy technicznej. nie generuje moż liwo śc i wystąpien i a katastrofy nalUralnej i
budowlanej. ie wykonanie prac związanych z prLebudową mOSlu. ze względu na pogarszający
s ię stan tec hniczny ob iektu. mOże spowodować kon i eczn ość ograniczenia ruc hu pojazdów i
pieszyc h po obiekcie. a w ostateczności wyłącze n ie obiektu z eksploatacji.
Pntce rozbiórkowe doty czące przed s ięwzię ć mogących znacząco oddziały wać na
srodowisko.
Planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogąc y m potencjaln ie znac ząco
oddz i aływać na środowisko.
W ramach planowanego przedsięwzi ęc i a przewiduje s ię niewielki zakres robót
rozbiórkowych. związanych z rozbiórką uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów
i st n iejącej konstru kcji drogi.

