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Kierownik Ref tu 
Gospodarki Ko . nwestycji 

WieczJnia Koscielna, dnia ()fi$t;imn' 

GKiI.6220.9.2013 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) 
w zwi"tzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), a takZe § 3 ust. 2 pkt 2 
w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporz"tdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 z poin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pelnomocnika Inwestora 
Powiatowego Zarzqdu Dr6g w Mlawie - Pana Jana Flis dotyczqcego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajqcego na: rozbudowie 
drogi powiatowej nr 2307W Mlawa Grzybowo - Wieczfnia Koscielna - Pepl6wek wraz 
z przebudow~ most6w w miejscowosci Chmielewko 0 JNI 01005626 i w miejscowosci 
Kulany 0 JNI 01005627 - Etap I, II, III, 

postanawiam 

odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegajqcego na: rozbudowie drogi powiatowej nr 2307W Mlawa -
Grzybowo Wieczfnia Koscielna Pep16wek wraz z przebudowq mostow 
w miejscowosci Chmielewko 0 JNI 01005626 i w miejscowosci Kulany 0 JNI 01005627 -
Etap I, II, III. Plano wane przedsit(wzit(cie realizowane b~dzie na terenie Gminy Wieczfnia 
Koscielna, Gminy Szydlowo oraz Miasta Mlawy. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 04 grudnia 2013 roku (data wplywu: 05.12.2013 r.), uzupelnionym 
w dniu 17 grudnia 2013 roku Pelnomocnik Pan Jan Flis prowadzqcy dzialalnosc gospodarczq 
pod nazWq Biuro Projektowo Konsultingowe "Mosty Plonsk" S.C., ul. Wsp61na 14, 
09 100 Plonsk reprezentujqcy Inwestora - Powiatowy zarzqd Dr6g w Mlawie, ul. Stefana 
Roweckiego "Grota" 10, 06 - 500 Mlawa, \vystqpil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decyzji 0 srodowiskovvych uwarunkowaniach dla przedsit(wzit(cia polegajqcego na: 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2307W Mlawa - Grzybowo - Wieczfnia Koscielna 
- Pepl6wek wraz z przebudow~ most6w w miejscowosci Chmielewko 0 JNI 01005626 
i w miejscowosci Kulany 0 JNI 01005627 - Etap I, II, III. Inwestor do wniosku dolqczyl 
wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 

udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasit(g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajqjq do grupy przedsi~wzit(c wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
2 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6in. zm.) 
- tj. "rozbudowa, przebudowa lub montaz realizowanego lub zrealizowanego przedsit(wzi~cia 
wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem przypadkow, w kt6rych powstale w wyniku 



· . 


rozbudowy, przebudowy lub montatu przedsiywziycie nie osi~a prog6w okreslonych w ust. 
1, 0 ile te progi zostaly okreslone", w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporz'ldzenia, tj. 
"drogi 0 nawierzchni twardej 0 calkowitej dlugosci przedsiywziycia powyzej 1 km, inne niz 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ci~u drogi 0 nawierzchni 
twardej, z v.ryl'lczeniem przebudo\\ry dr6g oraz obiekt6w mostowych, sluz'lcych do obslugi 
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objytymi formami ochrony 
przyrody, 0 kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody". 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
pOZ. 1235) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.9.2013 z dnia 
06 grudnia 2013 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini'l z dnia 11 grudnia 2013 roku 
(data wplywu: 19.12.2013 r.) Nr ZNS.712.28.2013, odst'tPil od obowi'lzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 roku 
(data wplywu: 23.12.2013 r.) Nr WOOS-II.4240.1691.2013.IA wyrazH opiniy, ze dla w/w 
przedsiywziycia nie rna koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W zwi'lzku z POv.ryzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz bior'lc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235) postanowil odst'tPic od obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsiywziycia. 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 
a) skali przedsi\(wzis:cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 2307W 
Mlawa - Grzybowo Wieczfnia Koscielna - Pepl6wek wraz z przebudow'l most6w 
w mleJscowoSCl Chmielewko 0 JNI 01005626 w miejscowosci Kulany 
o JNI 01005627 Etap I, II i III. 

Droga bydzie przebudov.rywana od km 0+016,00 do km 18+777,0, z wyl'lczeniem odcinka od 

km 2+141,57 do km 2+797,85, w miejscu projektowanej drogi ekspresowej S7 

Gdansk-Warszawa, na dlugosci po odjyciu odcinka v.ryl'lczonego 18+ 104,72 km. 

Droga przewidziana do przebudowy przebiega w wiykszosci przez teren p61 uprawnych, 

las6w i nieuzytk6w, a jedynie na dlugosci oko1o 5100 m, prze tereny wiejskiej zabudowy 

zagrodowej. 

W km 10+006 i 14+322 drogi, na rzece Wieczfniance, znajduj'l siy dwa mosty zelbetowe, 

kt6re w celu zwiykszenia nosnosci zostan'l wzmocnione metod'l reliningu, tj.: zast'tPione 

przepustami stalowymi. 

Dno i skarpy rzeki na dlugosci po 15,00 m w g6ry i w d6l rzeki 1icz'lc od osi podluznej mostu 

zostanie umocnione materacami gabionowymi 0 grubosci 17 cm na geow16kninie. Podstawy 
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umocnienia skarp rzeki oraz konce umocnienia koryta w poprzek mostu, pod parte zostan't 

palisad't z kolk6w drewnianych 0 srednicy 9 - 11 cm i dlugosci 100 cm. 

Podstawowe parametry techniczne drogi Nr 2307W: 

- klasa drogi L; 

- nosnosc podloza - G1, G3, G4; 

- ghtbokosc przemarzania - 1,00 m; 

- konstrukcja nawierzchni dia ruchu Iekkiego - KR 2; 

- szerokosc nawierzchni - 5,50, 6,00, 6,50 i 8,00 m; 

- szerokosc po boczy z kruszywa - min. 1,00 m; 

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2%; 

- spadek pobocza - 6%; 

- nachylenie skarp - 1:1,5. 

Droga powiatowa Nr 2307W na calym przebudO\.vywanym odcinku posiada przekr6j 

szlakowy z jezdni't 0 nawierzchni bitumicznej. Obustronne rowy s't cz~sciowo zamuione ina 

niekt6rych odcinkach vlymagaj't oczyszczenia. Nie wszystkie zjazdy s't zaopatrzone w 

przepusty i wymaga to uzupeinienia. Droga przechodzi w poziomie terenu Iub w nasypie oraz 

na kr6tkich odcinkach w niewielkim wykopie. Droga posiada czternascie przepust6w 

poprzecznych oraz dwa mosty na rzece Wieczfniance. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si~ wykonanie nastf(puj'tcego zakresu rob6t na 

poszczeg61nych odcinkach: 

1. 	Od km 0+016 do km 2+141,57 i od km 2+797,85 do km 4+480 - wzmocnienie istniej'tcej 

jezdni nowymi warstwami z mieszanki mineraino - asfaltowej, uzupelnienie poboczy, 
oczyszczenie row6w i v.'Ymianf( oznakowania. 

2. 	Od km 4+480 do km 12+346 oraz od km 12+764 do km 18+777 - poszerzenie istniej'tcej 
konstrukcji jezdni do szerokosci 5,50 m z poboczami z kruszywa naturainego szerokosci 
po 1,00 m na odcinkach szlakowych oraz do 6,00 m na odcinkach zabudowanych, gdzie 
projektuje si~ zamknif(cie jezdni kraw~znikiem lekkim, a takze wykonanie chodnik6w lub 
opasek z kostki betonowej brukowej. 

3. 	Od km 5+589 do km 5+703 - wykonanie: chodnika szerokosci 1,50 m (tylko 
prawostronny) od km 5+703 do km 6+062 chodnik6w obustronnych po 1,50 m, a od km 
6+062 do km 6+222 tylko chodnika lewostronnego szerokosci 1,50 m; jezdnia szerokosci 
6,00m. 

4. 	Od km 6+222 do km 7+915 - projektuje sif( przekr6j szlakowy z poboczami i rowami; 
jezdnia szerokosci 5,50 m. 

5. 	Od km 7+915 do 8+104 - projektuje si~ przekr6j uliczny z obustronnymi opaskami z 
kostki po 0,50 m, a km 8+104 do km 8+167 przekr6j p61uliczny (tylko opaska 
Iewostronna); jezdnia szerokosci 6,00 m. 

6. 	Od km 8+167 do km 12+370 - przekr6j szlakowy z jezdni't 5,50 m i obustronnymi 
poboczami po 1,00 m i obustronnymi istniej'tcymi rowami. 

7. 	 Od km 12+370 do km 12+725 przekr6j istniej'tcy uliczny, tylko odnowa nawierzchni 
bitumicznej. 

8. 	 Od km 12+725 do km 12+767 przekr6j z istniej'tcym chodnikiem Iewostronnym. 
9. 	Od km 12+767 do km 15+940 przekr6j szlakowy z jezdni't 5,50 m, obustronnymi 

poboczami i istniej'tcymi rowami. 
10. 	 Od km 15+940 do km 16+511 - projektuje si~ przekr6j uliczny z obustronnymi opaskami 

z kostki po 0,50 m; jezdnia szerokosci 6,00 m. 
11. 	 Od km 16+511 do km 18+300 - przekr6j szlakowy z jezdni't 5,50 m i obustronnymi 

poboczami po 1,00 m, i obustronnymi istniej'tcymi rowami. 

3 



12. Od km 18+300 do km 18+777 projektuje si~ przekroj poluliczny z chodnikiem 
prawostronnym szerokosci 1,50 m z kostki brukowej betonowej; jezdnia szerokosci 6,00m. 

Projektowane roboty w obr~bie skrzyzowania linii kolejowej wqskotorowej z drogl.l polegac 
b~dl.lna: 
- robotach rozbiorkowych; 

- rozbiorce torow na odcinku okolo 30 m; 

- odtworzeniu podtorza na dlugosci 30 m; 

- ulozeniu geowlokniny separacyjnej 0 gram. Min. 750 g/m2

; 


- ulozeniu drenu z PEHD 0 srednicy 100 mm; 

- ul:ozeniu warstwy wymienionego podloza z piaskul pospolki grubosci 60 cm; 

- wykonaniu nawierzchni kolejowej; 

- ulozeniu geosiatki 0 sztywnych w~zlach; 


- wykonaniu podsypki tluczniowej grubosci minimum 20 cm; 

- ulozeniu podkladow drewnianych (starouzytecznych); 

- ulozeniu szyn kolejowych S49 (starouzyteczne); 

- przymocowaniu szyn do podkladow typ K; 

- wykonaniu podbicia torow (z wymianl.l podsypki i ewentualnl.l wymianl.l podkladow) na 

dlugosci min. 2 x 30m; 

- wykonaniu poll.lczenia szyn za pomocl.llubkow przej sciow)'ch (odkuwane); 

- wykonaniu zabudowy nawierzchni przejazdu plytami gumowymi typu STRAIL na dlugosci 

okolo 15,6 m (13 x 1,2 m) (bl.ldz innymi wskazanymi przez PKP); 

- robotach wykonczeniowych i porzl.ldkowych. 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze inwestycja nie b~dzie 


realizowana na terenie zamkni~tym. 


W ramach realizacji inwestycji Inwestor przewiduje wycink~ okolo 10 sztuk drzew, jednak 

zamierza wprowadzic nasadzenia kompensacyjne. 


b) powi;gan z innymi przedsiywziyciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan 

przedsiewziyc znajdujqcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie: 

Planowana inwestycja b~dzie cz~sciowo powil.lzana z innymi przedsi~wzi~ciami (sqsiadujl.lce 

drogi). 

lednakze z uwagi na rodzaj i skal~ planowanej inwestycji nie przewiduje si~ wystqpienia 

ponadnormatywnego kumulowania si~ oddzialywan przedsi~wzi~c znajdujl.lcych si~ na 

obszarze, na ktory b~dzie oddzialywac inwestycja. 


c) wykorzystania zasobow naturalnych, surowcow, paliw i energii : 

Na etapie realizacji b~dl.l wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju przedsi~wzi~c 


materialy, surowce oraz paliwa takie jak m.in.: kruszywo naturalne, beton, mieszanki 

bitumiczne i kraw~zniki kamienne. 


d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci: 

W trakcie realizacji inwestycji wystqpil.l w analizowanym rejonie okresowe ucil.lzliwosci 

spowodowane pracl.l sprz~tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujl.lcych 

materialy budowlane. W celu minimalizacji tych ucil.lzliwosci prace wykonane b~dl.l w porze 

dziennej, z uzyciem sprz~tu sprawnego technicznie. Ponadto, ograniczona b~dzie 


jednoczesnosc pracy maszyn, ana czas ich postoju silniki b~dl.l wy1l.lczane. 

W trakcie realizacji przedsi~wzi~cia moze wystqpic okresowe pogorszenie jakosci powietrza 

atmosferycznego. UciqZliwosci te b~dl.l zwil.lzane z prowadzeniem robot budowlanych 
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zwiqzanych z rozbudowzt drogi i przebudowzt mostow. Podczas pracy maszyn drogowych 

moze vvystqpic zwi~kszona emisja wtorna pylow. Jest to emisja niezorganizowana 

i incydentalna. 

Zrodlem halasu na etapie realizacji zamierzenia b~dzie rowniez praca ci~zkich maszyn. 

Wystqpi takze emisja drgan mechanicznych z pracy ciyzkiego sprz~tu vvykonujztcego roboty 

budowlane, rozbiorkowe, dowozu materialow budowlanych. B~dzt to jednak w wiykszosci 

przejsciowe uciztzliwosci 0 zasi~gu lokalnym. 

Powstale odpady b~dzt selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz 

przekazywane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku. 

W trakcie wykonywania prac budowlanych moze wystqpic zanieczyszczenie wod 

powierzchniowych poprzez zamulanie wskutek zwi~kszonej erozji powierzchni terenu 

budovvy, w szczegolnosci przez wyplukiwanie z materialow stosowanych do budowy 

i wprowadzanie duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen 

ropopochodnych zwiztzanych z praczt sprz~tu budowlanego i srodkow transportu (rowniez 

awaryjne wycieki paliwa). Prace prowadzone b~dzt w taki sposob, aby minimalizowac 

mozliwosc zanieczyszczenia wod rzeki lub ingerowania w przylegly teren. 

Po zakonczeniu realizacji przedsi~wziycia przylegly teren zostanie uporzztdkowany 

i przywrocony do stanu umozliwiajztcego jego uzytkowanie. 

Wody opadowo - roztopowe z drogi b~dzt odprowadzane do istniejztcych rowow 

przydromych i poprzez projektowanzt kanalizacj~ deszczowzt na odcinkach drogi 

przebiegajztcych przez obszary zabudowane w miejscowosci Windyki, Grzybowo, Pep!6wek 

i Peplowo. 

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowi6 b~dzt: 


- studnie rewizyjno - polztczeniowe 0 srednicy DN 1200 mm z kr~gow zelbetowych 

w wykonaniu szczelnym z wlazem zeliwnym klasy D400 DN600 z wypelnieniem betonowym 

oraz pierscieniem odciztzajztcym (poza pasem jezdni bez pierscienia odciztzajztcego); 

- studnie rewizyjno polztczeniowe 0 srednicy DN600 mm PCV z wlazem zeliwnym klasy 

B125 DN 600 z wypelnieniem betonowym. 

Natomiast woda z mostow, z krotkimi fragmentami drogi, stanowiztcych razem niewielkzt 

zlewni~ 0 powierzchni A= 140,00 m2 (0,014 ha) dla kaZdego z mostow, odprowadzana b~dzie 

bezposrednio do rzeki Wieczfuianka. 


e) ryzyka wyst'lPienia powaznej awarii, przy uwzgl~dnianiu uzywanych substancji 

i stosowanych technologii: 

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukzt budowlanzt oraz obowiztzujztcymi 

przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosc wystqpienia powaznej awarii. 


2) Usytuowanie przedsi~wzi~cia, z uwzglydnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 

w szczegolnosci przy istniejztcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia siy 

srodowiska i odnawiania si~ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazovvych 

oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 


uwzglydniajztce: 
a) obszarv wodno blotne oraz inne obszary 0 plvtkim zaleganiu wod podziemnvch: 
Przebudowywane mosty w ramach przedmiotowej inwestycji znajdujzt siy na rzece 
Wieczfnianka stanowiztcej lewy doplyw rzeki Orzyc, nalezztcej do jednolitej cZysci wod 0 

nazwie "Orzyc od :hodel do Tamki z Tamkzt PLRW2000172658149" na obszarze dorzecza 
Wisly (region wodny srodkowej Wisly). Rzeka Orzyc od :hodel do Tamki z Tamkzt zostala 
zakwalifikowana, na podstawie Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisly 
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ustanowionego uchwal,!: Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 

549), do potoku nizinnego piaszczystego (17), stanowi,!:cego naturaln,!: cZ\tse wod 0 zlym 

stanie. Jest JCWP niezagrozona nieosi'l:gni\tciem celow srodowiskowych. 

Maj,!:c na uwadze dotychczasowe zagospodarowanie terenu, zakres, skal~ i czas realizacji 

zamierzonej inwestycji stwierdza silt, ze inwestycja nie zostala zidentyfikowana jako mog,!:ca 

miee wplyw na nieosi'l:gni~cie celow srodowiskO\vych zawartych w cyt. Planie. 


b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywzi~cie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary gorskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsiywzi~cie lezy poza obszarami gorskimi cz~sciowo w s,!:siedztwie 

terenow lesnych. 


d) obszary objyte ochrona, w tym strefy ochronne uke wod i obszary ochronne zbiornikow 

wod srodhldowych: 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 

nie wyst~puj,!: obszary obj~te ochron'l, w tym strefy ochronne ujye wod i obszary ochronne 

zbiornikow wod srodl,!:dowych. 


e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglydu na wystypowanie gatunkow roslin 

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ochromb w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Planowana inwestycja znajduje siy czysciowo (na odcinku od km 0+016,00 do km 2+141,57) 

w granicach Zielunsko Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego 

Rozporz,!:dzeniem Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 

Zielunsko - Rz\tgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, 

poz. 2450 ze zm.). W/w rozporz'!:dzenie okresla szereg zakazow, w tym zakaz realizacji 

przedsiywzi~e mog'!:cych znacz'!:co oddzialywae na srodowisko. W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

roku, poz. 627 z poin. zm.), zakazy nie dotycz'!:realizacji inwestycji celu publicznego. 

Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry 

i Mlawki PLB 140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 4,3 km w kierunku poludniowo 
zachodnim od terenu inwestycji (pocz'!:tek opracowania). 

W ramach realizacji planowanego przedsiywziycia nie przewiduje siy zmiany dotychczasowej 

formy uzytkowania terenu. Przebudovvywany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy 

mieszkaniowej typu zagrodowego, tereny lesne oraz przede wszystkim przez obszary upraw 

rolnych. 

Rozbudowa drogi wymaga usuniycia drzew koliduj,!:cych z poszerzeniem konstrukcji jezdni, 

ktorych pozostawienie wplywaloby negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego. Na 

calym odcinku (ponad 18 km dlugosci) planuje siy wycinky 10 drzew. Projektuje si~ 


wykonanie nasadzen kompensacyjnych w ilosci co najmniej dwukrotnie wiykszej niz ilose 

drzew usuni~tych. 


f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 

nie wystypuj,!: obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
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g) obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 

poblizu wyst~powaly obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie hi storyczne , kulturowe lub 

archeologiczne. 

h) gestosc zaludnienia: 

G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna \\)'nosi 35 os.lkm2 (wg danych 

GUS z 2013 r.). 


i) obszary przylegaj<ice do jezior: 

W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~puj<le jeziora i inne 

naturalne zbiorniki wod stoj<lecych. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. 


3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowaii 

\\)'mienionych w pkt 1 i 2 \\)'nikaj <lece z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6ra 

przedsiewziecie moze oddzialywac: 

Zasi~g przestrzenny oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia 

miejscajego realizacji. 


b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziycia na poszczegolne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego przedsi~wzi~cia nie \\)'stqpi 

transgraniczne oddzialywanie na srodowisko. 


c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania. z uwzglydnieniem obci<izenia istniejqcej 

infrastruktury technicznej: 

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzi6, ze w 

zwi<lezku z realizacj<le przedsi~wzi~cia nie \\),stqpi<le oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub 

zlozonosci. Planowane przedsi~wzi~cie nie b~dzie znacz<leco negatywnie oddzialywa6 na 

srodowisko. 


d) prawdopodobieiistwa oddzialywania: 

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia potwierdzaj<le wystqpienie 

oddzialywaii na etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. Z uwagi na skal~ i charakter 

przedsi~wziftcia bezposrednie oddzialywania bftd<le mialy jedynie zasiftg lokalny i ogranicz<le 

sift do najblizszego terenu jego lokalizacji. 


e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiftwziftcia bftd<le kr6tkotrwale i odwracalne, 

a te powstale na etapie eksploatacji bftd<le mialy charakter cittgly, skorelowany swoj<le 

wielkosci<le i czasem trwania z natftzeniem ruchu samochodowego na drodze. 
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Tym samym kieruj,!:c si~ ska1lb usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi~cia, nalezy stwierdzi6, ze odst(ijJienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zaZalenie. 

Otrzymujq: 

1. Pelnomocnik Pan Jan Flis 

Biuro Projektowo - Konsultingowe 

"Mosty Plonsk" S.C 

ul. 	Wsp6lna 14, 09 100 Plonsk 

2. Strony postwowania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do~wiadomoc~cj~ 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia, 06 400 Ciechan6w 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 1141awie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 j'yffawa 


3. 	Gmina Szydlowo 

ul. Mazowiecka 61,06 516 Szydlowo 


4. 	Miasto lvilawa 

ul. Stary Rynek 19, 06 - 500 Mlawa 


5. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 

zam. Uniszki - Cegielnia nr 9, 06 500 }v11awa 


6. 	Pant Botenna Borkowska 
Soltys wsi Uniszki Zawadzkie 
zam. Uniszki Zawadzkie 54, 06 -513 Wieczjnia Koscielna 

7. 	Pan Andrzej G?,bala 

Soltys wsi Windyki 

zam. Windyki nr 57, 06 - 513 Wieczjnia Koc\~cielna 


8. 	Pani Miroslawa Golon 

Soltys wsi Grzybowo 

zam. Grzybowo nr 72, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 
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9. 	Henryk Bockowski 

Soltys wsi Chmielewko 

zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczjnta Koscielna 


10. 	Pan Zbigniew Zembrzuski 
Soltys wsi Pogorzel 
zam. Pogorzel 40, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

11. 	Pan Kazimierz Bergolc 
Soltys wsi Wieczjnia Koscielna 
zam. Wieczjnia Koscielna nr 10, 06 513 Wieczjnia Koscielna 

12. Pan Jan Han 
Soltys wsi Kulany 
zam. Kulany nr 35, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

13. Pant Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Peplowo nr 34, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

14. 	Tablica ogloszen w Urz?,dzie Gminy Wteczjnia Koscielna 

15. Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 

16. ala 
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