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woj: rnazowieckie WieczJnia Koscielna, dnia 19 lut 0 20 roku 
mgr irzi.. 52 £;baJa 

GKiI.6220.9.2013 
DECYZJA 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
j ednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zrn.), a takZe § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiClZku z § 3 ust. 
1 pkt 60 rozporzCldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzi~c rnogClcych znaczClco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 
z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
adrninistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku 
Powiatowego ZarzCldu Dr6g w Mlawie, reprezentowanego przez Pelnornocnika Pana Jana 
Flis, prowadzClcego dzialalnosc gospodarczCl pod nazwCl Biuro Projektowo - Konsultingowe 
"Mosty Plonsk" S.C., ul. Wsp61na 14, 09 100 Plonsk, dotyczClcego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajClcego 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 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia 
polegajClcego 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 

UZASADNIENIE 

Wnioskiern z dnia 04 grudnia 2013 roku (data wplywu: 05.12.2013 r.), uzupelnionyrn 
w dniu ] 7 grudnia 2013 roku Powiatowy ZarzCld Dr6g w Mlawie, ul. Stefana Roweckiego 
"Grot a" 1 0, 06 - 500 Mlawa reprezentowany przez Pelnomocnika Pana Jana Flis 
prowadzClcego dzialalnosc gospodarczCl pod nazwCl Biuro Projektowo Konsultingowe 
"Mosty Plonsk" S.c., ul. Wsp61na ] 4, 09 - 100 Plonsk, wystqpil do W6jta Grniny Wieczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia 
polegajClcego 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. 
Plano wane przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na terenie Gminy Wieczfnia Koscielna, 
Gminy Szydlowo oraz Miasta Mlawy. 

Inwestor do wniosku dolClczyl wymagane zalClczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
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udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 

przedmiotowej inwestycji zaliczaj'lj'l do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 

2 rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 

mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poin. zrn.) 

- tj. "rozbudowa, przebudowa 1ub montaz realizowanego lub zrea1izowanego przedsi~wzi~cia 

wymienionego w ust. 1, z wyl'lczeniem przypadkow, w ktorych powstale w wyniku 

rozbudowy, przebudowy 1ub montazu przedsi~wzi~cie nie osittga progow okres1onych w ust. 

1, 0 ile te progi zostaly okres1one", w zwi'tZku z § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporz'ldzenia, ij. 

"drogi 0 nawierzchni twardej 0 calkowitej dlugosci przedsi~wzi~cia powyzej 1 km, inne niz 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w cittgu drogi 0 nawierzchni 

twardej, z wyl'lczeniem przebudowy drog oraz obiekt6w mostowych, sluz'lcych do obslugi 

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obj~tymi formami ochrony 

przyrody, 0 ktorych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody". 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa±dziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 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 ze 

zm.) w przypadku, jezeli liczba stron post~powania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje si~ przepis art. 49 Kodeks post~powania 

administracyjnego przewiduj'lcy powiadomienie stron 0 czynnosciach organow administracji 

pUblicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci 
sposob publicznego oglaszania. 

Obwieszczeniem z dnia 06 grudnia 2013 roku Wojt Ominy Wieczfnia Koscielna 

wszczCl:l post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostalo po dane stronom post~powania poprzez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Ominy Wieczfnia 

Koscielna, na tablicy ogloszen w siedzibie: Urz~du Ominy Wieczfnia Koscielna, Urz~du 

Ominy Szydlowo, Urz~du Miasta Mlawy oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci: 

Uniszki - Cegielnia, Uniszki Zawadzkie, Windyki, Orzybowo, Chmielewko, Pogorzel, 
Wieczfnia Koscielna, Kulany i Peplowo. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pa±dziemika 2008 roku 

o 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 ze zm.) W6jt Ominy Wieczfnia Koscielna pismem OKiI.6220.9.2013 

z dnia 06 grudnia 2013 roku wyst!Wi1 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 

w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 

o wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko d1a 

w/w przedsi~wzi~cia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini'l Nr ZNS.712.28.2013, 

z dnia 11 grudnia 2013 roku (data \vplywu: 19.12.2013 r.), odst!Wil od obowi'lzku 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko d1a p1anowanego przedsi~wzi~cia. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniern z dnia 18 grudnia 2013 
roku (data wplywu: 23.12.2013 r.) Nr WOOS-II.4240.1691.2013.IA wyrazil opini~, ze dla 
w/w przedsi~wzi~cia nie rna koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

W zwi'lzku z powyzszyrn W6jt Grniny Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'l-c pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'tc l'tczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 

o udost~pnianiu inforrnacji 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 ze zrn.) postanowieniern GKiI.6220.9.2013 z dnia 07 stycznia 2014 roku odstflPil 
od obowiGt:Zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Obwieszczenie 0 w/w 
dokurnentach z dnia 07.01. 2014 r. zostalo podane stronorn post~powania poprzez 
zarnieszczenie na stronie Biuletynu Inforrnacji Publicznej Urz~du Grniny Wieczfnia 
Koscielna, na tablicy ogloszen w siedzibie: Urz~du Grniny Wieczfnia Koscielna, Urz~du 
Grniny Szydlowo, Urz~du Miasta Mlawy oraz na tablicy ogloszen w rniejscowosci: 
Uniszki - Cegielnia, Uniszki Zawadzkie, Windyki, Grzybowo, Chrnielewko, Pogorzel, 
Wieczfnia Koscielna, Kulany i Peplowo. 

Ponadto W 6jt Grniny Wieczfnia Koscielna zawiadornil strony post~powania 

o zakonczeniu post~powania dowodowego oraz 0 rnozliwosci wypowiedzenia si~ co do 
zebranych w sprawie dowod6w i rnateria16w oraz zgloszonych z'tdan (obwieszczenie 
GKiI.6220.9.2013 z dnia 27.01.2014 r.). 

Z analizy danych zawartych w karcie inforrnacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze 
w przedrniotowyrn przypadku nie zachodz't szczeg61ne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 
1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zrn.). 

Planowane przedsi~wzi~cie polega6 b~dzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 
2307W Mlawa - Grzybowo - Wieczfnia Koscielna Pep16wek wraz z przebudow't rnost6w 

w rnleJscowoSCl Chrnielewko 0 JNI 01005626 1 W rniejscowosci Kulany 
o JNI 01005627 - Etap I, II i III. 

Droga b~dzie przebudowywana od krn 0+016,00 do krn 18+777,0, z wyl'tczeniern odcinka od 

krn 2+141,57 do krn 2+797,85, w rniejscu projektowanej drogi ekspresowej 

S7 Gdansk· Warszawa, na dlugosci po odj~ciu odcinka wyl'tczonego 18+ 1 04,72 krn. 

Droga przewidziana do przebudowy przebiega w wi~kszosci przez teren p61 uprawnych, 

las6w i nieuzytk6w, a jedynie na dlugosci okolo 5100 rn, prze tereny wiejskiej zabudowy 


zagrodowej. 

W krn 10+006 i 14+322 drogi, na rzece Wieczfniance, znajduj't si~ dwa rnosty zelbetowe, 

kt6re w celu zwi~kszenia nosnosci zostan't wzrnocnione rnetod't reliningu, tj.: zastflPione 

przepustarni stalowyrni. 

Dno i skarpy rzeki na dlugosci po 15,00 rn w g6r~ i w d61 rzeki licz'tc od osi podluZnej rnostu 

zostanie urnocnione rnateracarni gabionowyrni 0 grubosci 17 crn na geow16kninie. Podstawy 

urnocnienia skarp rzeki oraz konce urnocnienia koryta w poprzek rnostu, podparte zostan't 

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

Podstawowe pararnetry techniczne drogi Nr 2307W: 

- klasa drogi L; 
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- nosnosc podloza - G1, G 3, G4; 


- gl~bokosc przemarzania - 1,00 m; 


- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 2; 


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


- szerokosc poboczy 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 przebudowywanym odcinku posiada przekr6j 


szlakowy z jezdni'l: 0 nawierzchni bitumicznej. Obustronne rowy S'l: cz~sciowo zamuione i na 


niekt6rych odcinkach wymagaj'l: oczyszczenia. Nie wszystkie zjazdy S'l: zaopatrzone w 


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


na kr6tkich odcinkach w niewieikim wykopie. Droga posiada cztemascie przepust6w 


poprzecznych oraz dwa mosty na rzece Wieczfniance. 


W ramach realizacji inwestycji przewiduje si~ wykonanie nast~puj'l:cego zakresu rob6t na 


poszczeg6Inych odcinkach: 


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

jezdni nowymi warstwami z mieszanki mineralno asfaltowej, uzupelnienie poboczy, 

oczyszczenie row6w i wymian~ oznakowania. 

2. 	Od km 4+480 do km 12+346 oraz od km 12+764 do km 18+777 - poszerzenie istniej'l:cej 
konstrukcji jezdni do szerokosci 5,50 m z poboczami z kruszywa naturalnego szerokosci 

po 1,00 m na odcinkach szlakowych oraz do 6,00 m na odcinkach zabudowanych, gdzie 

projektuje si~ zamkni~cie jezdni kraw~znikiem Iekkim, a takZe wykonanie chodnik6w Iub 

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 Iewostronnego szerokosci 1,50 m; jezdnia szerokosci 

6,00m. 

4. Od km 6+222 do km 7+915 projektuje si~ przekr6j szlakowy z poboczami i rowami; 

jezdnia szerokosci 5,50 m. 

5. 	 Od km 7+915 do 8+ 1 04 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 
lewostronna); jezdnia szerokosci 6,00 m. 

6. 	Od km 8+167 do km 12+370 - przekr6j szIakowy z jezdni'l: 5,50 m i obustronnymi 

poboczami po 1,00 m i obustronnymi istniej'l:cymi rowami. 
7. 	Od km 12+370 do km 12+725 przekr6j istniej'l:cy uliczny, tylko odnowa nawierzchni 

bitumi cznej. 

8. 	 Od km 12+725 do km 12+767 przekr6j z istniej'l:cym chodnikiem lewostronnym. 
9. 	 Od km 12+767 do km 15+940 przekr6j szlakowy z jezdni'l: 5,50 m, obustronnymi 

poboczami i istniej'l:cymi 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'l: 5,50 m i obustronnymi 

poboczami po 1,00 m, i obustronnymi istniejqcymi rowami. 
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12. Od km 18+300 do km 18+ 777 projektuje sil( przekr6j p61uliczny z chodnikiem 
prawostronnym szerokosci 1,50 m z kostki brukowej betonowej; jezdnia szerokosci 6,00m. 

Projektowane roboty w obrl(bie skrzyzowania linii k01ejowej w'lskotorowej z drog'l p01egac 
bl(d'lna: 
- robotach rozbi6rkowych; 
- rozbi6rce tor6w na odcinku okolo 30 m; 
- odtworzeniu podtorza na dlugosci 30 m; 
- ulozeniu geowl6kniny separacyjnej 0 gram. Min. 750 g/m2

; 

- ulozeniu drenu z PEHD 0 srednicy 100 mm; 
- ulozeniu warstwy wymienionego podloza z piaskuJ posp61ki grubosci 60 cm; 
- \\rykonaniu nawierzchni k01ejowej; 
- ulozeniu geosiatki 0 sztywnych wl(zlach; 
- wykonaniu podsypki tluczniowej grubosci minimum 20 cm; 
- ulozeniu podklad6w drewnianych (starouzytecznych); 
- ulozeniu szyn kolejowych 849 (starouzyteczne); 
- przymocowaniu szyn do podklad6w - typ K; 
- wykonaniu podbicia tor6w (z wymian'l podsypki i ewentua1n'l wymian'l podklad6w) na 
dlugosci min. 2 x 30m; 
- wykonaniu pol'lczenia szyn za pomoc'llubk6w przej sciowych (odkuwane); 
- wykonaniu zabudowy nawierzchni przejazdu plytami gumowymi typu 8TRAIL na dlugosci 
okolo 15,6 m (13 x 1,2 m) (b'ldz innymi wskazanymi przez PKP); 
- robotach wykonczeniowych i porz'ldkowych. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze inwestycja me bl(dzie 
rea1izowana na terenie zamknil(tyrn. 
W rarnach realizacji inwestycji Inwestor przewiduje wycinkl( okolo 10 sztuk drzew, jednak 
zamierza wprowadzic nasadzenia kornpensacyjne. 

Planowana inwestycja bl(dzie cZl(sciowo powi'lzana z innymi przedsil(wzil(ciami 
(s'lsiaduj'lce drogi). JednakZe z uwagi na rodzaj i skall( planowanej inwestycji nie przewiduje 
sil( wyst<wienia ponadnormatywnego kurnulowania sil( oddzialywan przedsil(wzil(c 
znajduj'lcych sil( na obszarze, na kt6ry bl(dzie oddzialywac inwestycja. 

Na etapie rea1izacji bl(d'l wykorzystywane jedynie typowe d1a tego rodzaju 
przedsil(wzil(c materialy, surowce oraz paliwa takie jak m.in.: kruszywo naturalne, beton, 
rnieszanki biturniczne i krawl(zniki karnienne. 
W trakcie rea1izacji inwestycji wyst<wi'l w analizowanym rejonie okresowe uci'lzliwosci 
spowodowane prac'l sprzl(tu budowlanego oraz przejazdami pojazd6w transportuj'lcych 
rnaterialy budow1ane. W celu minimalizacji tych uci'lzliwosci prace wykonane bl(d'l w porze 
dziennej, z uzyciem sprzl(tu sprawnego technicznie. Ponadto, ograniczona bl(dzie 
jednoczesnosc pracy rnaszyn, ana czas ich postoju si1niki bl(d'l wy1'lczane. 
W trakcie rea1izacji przedsil(wzil(cia rnoze wyst<wic okresowe pogorszenie jakosci powietrza 
atrnosferycznego. Uci'lzliwosci te bl(d'l zwi'lzane z prowadzeniem rob6t budow1anych 
zwi<'lZanych z rozbudow'l drogi i przebudow'l most6w. Podczas pracy maszyn drogo\\rych 
rnoze wyst<wic zwil(kszona emisja wt6rna pyl6w. Jest to ernisja niezorganizowana 
i incydentalna. 
Zr6dlern hal:asu na etapie realizacji zarnierzenia bl(dzie r6wniez praca cil(zkich rnaszyn. 
Wyst'lPi takze emisja drgan mechanicznych z pracy cil(zkiego sprzl(tu wykonuj'lcego roboty 
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budowlane, rozbi6rkowe, dowozu materia16w budowlanych. B~d'l. to jednak w wi~kszosci 

przejsciowe ucif\Zliwosci 0 zasi~gu lokalnym. 
Powstale odpady b~d'l. selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz 

przekazywane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku. 

W trakcie wykonywania prac budowlanych moze wystc\pic zanieczyszczenie w6d 

powierzchniowych poprzez zamulanie wskutek zwi~kszonej erozji powierzchni terenu 

budowy, w szczeg61nosci przez wyplukiwanie z materia16w stosowanych do budowy 

wprowadzanie duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen 

ropopochodnych zwi'l.zanych z prac'l. sprz~tu budowlanego i srodk6w transportu (r6wniez 

awaryjne wycieki paliwa). Prace prowadzone b~d'l. w taki spos6b, aby minimalizowac 

mozliwosc zanieczyszczenia w6d rzeki lub ingerowania w przylegly teren. 

Po zakonczeniu realizacji przedsi~wzi~cia przylegly teren zostanie uporz'l.dkowany 

i przywr6cony do stanu umozliwiaj'l.cego jego uzytkowanie. 

Wody opadowo roztopowe z drogi b~d'l. odprowadzane do istniej'l.cych row6w 

przydroznych i poprzez projektowan'l. kanalizacj~ deszczow'l. na odcinkach drogi 
przebiegaj'l.cych przez obszary zabudowane w miejscowosci Windyki, Grzybowo, Pep16wek 

i Peplowo. 

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowic b((d'l.: 
- studnie rewizyjno pol'l.czeniowe 0 srednicy DN 1200 mm z kr~g6w zelbetowych 

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

oraz pierscieniem odci'l.zaj'l.cym (poza pasem jezdni bez pierscienia odcif\Zaj'l.cego ); 
- studnie rewizyjno - pol'l.czeniowe 0 srednicy DN600 mm PCV z wlazem zeliwnym klasy 

B125 DN 600 z wypelnieniem betonowym. 

Natomiast woda z most6w, z kr6tkimi fragmentami drogi, stanowi'l.cych razem niewielk'l. 
zlewni~ 0 powierzchni 140,00 m2 (0,014 ha) dla kaZdego z most6w, odprowadzana b~dzie 
bezposrednio do rzeki Wieczfnianka. 

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuk'l. budowlan'l. oraz obowi'lZuj'l.cymi 
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosc wystc\pienia powaZnej awarii. 

Przebudowywane mosty w ramach przedmiotowej inwestycji znajduj'l. si~ na rzece 

Wieczfnianka stanowi'l.cej lewy doplyw rzeki Orzyc, nalez'l.cej do jednolitej cz~sci w6d 

o nazwie "Orzyc od zr6del do Tamki z Tamk'l. - PLRW2000172658149" na obszarze 

dorzecza Wisly (region wodny srodkowej Wisly). Rzeka Orzyc od zr6del do Tamki z Tamk'l. 

zostala zakwalifikowana, na podstawie Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisly 

ustanowionego uchwal'l. Rady Ministr6w z dnia 22 lute go 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 

549), do potoku nizinnego piaszczystego (17), stanowi'l.cego naturaln'l. cz~s6 w6d 0 zlym 
stanie. Jest JCWP niezagrozona nieosi~ni~ciem ce16w srodowiskowych. 
Maj'l.c na uwadze dotychczasowe zagospodarowanie terenu. zakres, skal(( i czas realizacji 

zamierzonej inwestycji stwierdza si~, ze inwestycja nie zostala zidentyfikowana jako mog'l.ca 
miec wplyw na nieosi~ni((cie ce16w srodowiskowych zawartych w cyt. Planie. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 

nie wyst~puj'l. obszary wodno blotne i inne 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami g6rskimi i cz((sciowo w s'l.siedztwie 
teren6w Idnych. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji 

wyst((powaly obszary obj((te ochron'l, w tym strefy ochronne uj~c w6d i obszary ochronne 

zbiomik6w w6d sr6dl'l.dowych. W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej 

6 

http:mog'l.ca


okolicy nie wyst~pujqjeziora i inne naturalne zbiorniki w6d stojqcych. Brak jest uzdrowisk 
i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. W miejscu realizacji inwestycji nie wyst~pujq obszary 
o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Planowana inwestycja znajduje si~ cz~sciowo (na odcinku od km 0+016,00 do km 

2+ 141,57) w granicach Zielurisko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
ustanowionego Rozporzqdzeniem Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 
r. w sprawie Zielurisko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Vrz. Woj. 

Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.). W/w rozporzqdzenie okresla szereg zakaz6w, w tym zakaz 

realizacji przedsi~wzi~c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. W mysl art. 24 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. V. z 

2013 roku, poz. 627 z p6zn. zm.), zakazy nie dotyczqrealizacji inwestycji celu publicznego. 

Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry 

i Mlawki PLB140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 4,3 km w kierunku poludniowo 

zachodnim od terenu inwestycji (poczqtek opracowania). 

W ramach realizacji planowanego przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ zmiany dotychczasowej 

formy uZytkowania terenu. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudo\\)' 

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

rolnych. 

Rozbudowa drogi wymaga usuni~cia drzew kolidujqcych z poszerzeniem konstrukcji jezdni, 

kt6rych pozostawienie wplywaloby negatywnie na bezpieczeristwo ruchu drogowego. Na 

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


v.rykonanie nasadzeri kompensacyjnych w ilosci co najmniej dwukrotnie wi~kszej niz ilosc 

drzew usuni~tych. 


Z przedlozonej dokumentacji przedsi~wzi~cia nie wynika, aby w miejscu realizacji 
inwestycji oraz w jej poblizu v.ryst~powaly obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska 
zostaly przekroczone. Ze wzgl~du na polozenie, charakter oraz skal~ planowanego 
przedsi~wzi~cia nie przewiduje si~ mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania. 
Biorqc pod uwag~ charakter i skal~ inwestycji mozna stwierdzic, ze zasi~g przestrzenny 
oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia miejsca realizacji. 
Przedsi~wzi~cie nie b~dzie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. Na podstawie 
przedlozonych informacji stwierdza si~ brak mozliwosci wyst'lPienia oddzialywarl 0 znacznej 
wielkosci i zlozonosci. Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia 

potwierdzajq wyst'lPienie oddzialywaii na etapie realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia. 
Z uwagi na skal~ i charakter przedsi~wzi~cia bezposrednie oddzialywania b~dq mialy jedynie 
zasi~g lokalny i ograniczq si~ do najblizszego terenu jego lokalizacji. Oddzialywania powstale 
na etapie realizacji przedsi~wzi~cia b~dq kr6tkotrwale i odwracalne, a te powstale na etapie 
eksploatacji b~dq mialy charakter ciqgly, skorelowany swojq wielkosciq i czasem trwania 
z nat~zeniem ruchu samochodowego na drodze. 

Inwestycja b<rdzie realizowana z zachowaniem wszelkich \\rymog6w majqcych 
chronic srodowisko. 

Tym samym kierujqc si<r skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy 
srodowiska w/w przedsi~wzi<rcia, nalezy stwierdzic, ze odst'lPienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Biorqc powyzsze pod uwag~ orzekamjak w sentencji decyzji. 
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Charakterystyka przedsi~wzi~cia stanowi zahtcznik do niniejszej decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 ze 

zm.) decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolEtcza si~ do wniosku 0 wydanie 
decyzji,o ktorej mowa wart. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie 

pozniej niz przed uplywem 4 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach stala si~ ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy zlozenie wniosku 

moze nast~ie w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach stala si~ ostateczna, jezeli realizacja planowanego przedsi~wzi~cia 

przebiega etapowo oraz nie zmienily si~ warunki okreslone w decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do SamorzEtdowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna w tenninie 14 dni od 
daty j ej dor~czenia. 

Otrzymujq: 

1. Pelnomocnik Pan Jan Flis 
Biuro Projektowo - Konsultingowe 

"Mosty Plonsk" S. C. 

ul. Wsp6lna 14, 09 - 100 Plonsk 


2. Strony posu[powania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.1? Stycznia, 06 400 Ciechan6w 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	Gmina Szydlowo 

ul. Mazowiecka 61,06 - 516 Szydlowo 


4. 	Miasto Mlawa 

ul. Stary Rynek 19, 06 500 Mlawa 


5. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki Cegielnia 

zam. Uniszki - Cegielnia nr 9, 06 - 500 Mlawa 


6. 	Pani Bozenna Borkowska 

Soltys wsi Uniszki Zawadzkie 

zam. Uniszki Zawadzkie 54, 06 -513 WieczJnia Koscielna 
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7. 	Pan Andrzej Gf/:bala 

Soltys wsi Windyki 

zam. Windyki nr 57, 06 513 WieczJnia Koscielna 


8. 	Pant Miroslawa Golon 

Soltys wsi Grzybowo 

zam. Grzybowo nr 72, 06 513 WieczJnia Koscielna 


9. 	Pan Henryk Bockowski 

Soltys wsi Chmielewko 

zam. Chmielewko 2, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


10. 	Pan Zbigniew Zembrzuski 
Soltys wsi Pogorzel 
zam. Pogorzel40, 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 WieczJnta Koscielna 

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

14. Tablica ogloszen w Urzf/:dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

15. Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.bip. wieczJnia. akcessnet. net 

16. A/a 
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Zal~cznik N r 1 
do decyzji GKiI.6220.9.2013 
z dnia 191utego 2014 roku 

Z up.W6jt 
mgr in!, ariu 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia Kier nils~ eferatu 
GQspodarki Komunalnej llnwestyCji 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 
2307W Mlawa - Grzybowo - Wieczfnia Koscielna Pep16wek wraz z przebudowq most6w 

w mWJsCOWOSCl Chmielewko 0 JNI 0 I 005626 w miejscowosci Kulany 

o JNI 01005627 - Etap I, II i III. 


Droga b~dzie przebudowywana od km 0+016,00 do km 18+777,0, z wylqczeniem odcinka od 

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


S7 Gdansk-Warszawa, na dlugosci po odj~ciu odcinka wylqczonego 18+104,72 km. 


Droga przewidziana do przebudowy przebiega w wi~kszosci przez teren p61 uprawnych, 


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


zagrodowej. 


W km 10+006 i 14+322 drogi, na rzece Wieczfniance, znajdujq si~ dwa mosty zelbetowe, 

kt6re w celu zwi~kszenia nosnosci zostanq wzmocnione metodq reliningu, tj.: zastcwione 


przepustami stalov..rymi. 

Dno i skarpy rzeki na dlugosci po 15,00 m w g6r~ i w d61 rzeki liczqc od osi podluznej mostu 


zostanie umocnione materacami gabionowymi 0 grubosci 17 cm na geow16kninie. Podstawy 


umocnienia skarp rzeki oraz konce umocnienia koryta w poprzek mostu, podparte zostanq 


palisadq z kolk6w drewnianych 0 srednicy 9 11 cm i dlugosci 100 cm. 

Podstawowe parametry techniczne drogi Nr 2307W: 


- klasa drogi L; 


- nosnosc podloza - G1, G 3, G4; 


- gl~bokosc przemarzania 1,00 m; 


- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 2; 


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


- szerokosc poboczy 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 przebudowywanym odcinku posiada przekr6j 


szlakowy z jezdniq 0 nawierzchni bitumicznej. Obustronne rowy Sq cz~sciowo zamulone i na 


niekt6rych odcinkach v..rymagajq oczyszczenia. Nie wszystkie zjazdy Sq zaopatrzone w 


przepusty i wymaga to uzupelnienia. Droga przechodzi w poziomie terenu lub 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 nast~pujqcego zakresu rob6t na 

poszczeg6lnych odcinkach: 


1. 	Od km 0+016 dokm 2+141,57 i od km 2+797,85 do km 4+480 wzmocnienie istniejqcej 

jezdni nowymi warstwami z mieszanki mineralno - asfaltowej, uzupelnienie poboczy, 
oczyszczenie row6w i wymian~ oznakowania. 

2. 	Od km 4+480 do km 12+346 oraz od km 12+764 do km 18+777 - poszerzenie istniejqcej 

konstrukcji jezdni do szerokosci 5,50 m z poboczami z kruszywa naturalnego szerokosci 
po 1,00 m na odcinkach szlakowych oraz do 6,00 m na odcinkach zabudowanych, gdzie 



projektuje si~ zamkni~cie jezdni kraw~znikiem lekkim, a takze wykonanie chodnikow lub 

opasek z kostki betonowej brukowej. 
3. Od 	 km 5+589 do km 5+703 - wykonanie: chodnika szerokosci 1,50 m (tylko 

prawostronny) od krn 5+703 do km 6+062 chodnikow obustronnych po 1,50 m, a od km 

6+062 do krn 6+222 tylko chodnika lewostronnego szerokosci 1,50 m; jezdnia szerokosci 

6,00 m. 

4. 	Od km 6+222 do km 7+915 projektuje si~ przekr6j szlakowy z poboczami i rowami; 

jezdnia szerokosci 5,50 m. 

5. 	Od km 7+915 do 8+ 1 04 - projektuje si~ przekroj uliczny z obustronnymi opaskami z 

kostki po 0,50 m, a krn 8+ 104 do km 8+ 167 przekr6j p61uliczny (tylko opaska 

lewostronna); jezdnia szerokosci 6,00 m. 

6. Od km 8+167 do 	krn 12+370 - przekroj szlakowy z jezdni<l 5,50 m i obustronnymi 

poboczami po 1,00 m i obustronnymi istniej<lcymi rowami. 

7. 	 Od krn 12+370 do krn 12+725 przekroj istniej<lcy uliczny, tylko odnowa nawierzchni 

biturnicznej. 

8. Od km 12+725 do km 12+767 przekroj z istniej<lcym chodnikiem lewostronnym. 

9. 	 Od krn 12+767 do krn 15+940 przekr6j szlakowy z jezdni<l 5,50 m, obustronnymi 

poboczami i istniej<lcymi rowami. 

10. Od km 15+940 do krn 16+511 - projektuje si~ przekroj uliczny z obustronnymi opaskami 

z kostki po 0,50 m; jezdnia szerokosci 6,00 m. 

11. Od 	km 16+511 do krn 18+300 - przekroj szlakowy z jezdni<l 5,50 m i obustronnyrni 

poboczami po 1,00 m, i obustronnymi istniej<lcymi rowami. 

12. Od krn 18+300 do krn 18+777 - projektuje si~ przekr6j poluliczny z chodnikiem 

prawostronnym szerokosci 1,50 m z kostki brukowej betonowej; jezdnia szerokosci 6,00m. 

Projektowane roboty w obr~bie skrzyzowania linii kolejowej w<lskotorowej z drog<l polegac 

b~d<lna: 

- robotach rozbiorkowych; 

- rozbiorce tor6w 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; 

- ulozeniu warstwy wymienionego podloza z piaskul posp6lki 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 wymian<l podsypki i ewentualn<l wymian<l podklad6w) na 
dlugosci min. 2 x 30m; 

- wykonaniu pol<lczenia szyn za pomoc<l lubk6w przejsciowych (odkuwane); 

- wykonaniu zabudowy nawierzchni przejazdu plytami gumowymi typu STRAIL na dlugosci 

okolo 15,6 m (13 x 1,2 m) (b<ld± innymi wskazanymi przez PKP); 

- robotach wykonczeniowych i porz<ldkowych. 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokurnentacji wynika, ze inwestycja nie b~dzie 
realizowana na terenie zamkni~tym. 



Planowana inwestycja b~dzie CZ~SClOwO powil.lzana z innymi przedsi~wzi~ciami 

(sl.lsiadujl.lce drogi). Jednakze z uwagi na rodzaj i skal~ planowanej inwestycji nie przewiduje 
si~ v,,'ystcwienia ponadnormatywnego kumulowania si~ oddzialywan przedsi~wzi~c 

znajdujl.lcych si~ na obszarze, na ktory b~dzie oddzialywac inwestycja. 
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. 
W trakcie realizacji inwestycji wystcwil.l w analizowanym rejonie okresowe ucii.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, a na czas ich postoju silniki b~dl.l wyll.lczane. 
Zrodlem halasu na etapie realizacji zamierzenia b~dzie rowniez praca ci~zkich maszyn. 
Wystcwi takze emisja drgan mechanicznych z pracy ci~zkiego sprz~tu wykonujl.lcego roboty 
budowlane, rozbiorkowe, dowozu materialow budowlanych. B~dl.l to jednak w wi~kszosci 
przejsciowe ucil.lzliwosci 0 zasi~gu lokalnym. 
Powstale odpady b~dl.l selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz 
przekazywane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku. 
W trakcie wykonywania prac budowlanych moze wystcwic zanieczyszczenie wod 
powierzchniowych poprzez zamulanie wskutek zwi~kszonej erozji powierzchni terenu 
budowy, w szczegolnosci przez wyplukiwanie z material ow stosowanych do budow), 
i vvprowadzanie duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen 
ropopochodnych zwil.lzanych z pracl.l sprz~tu budowlanego i srodkow transportu (rowniez 
awaryjne wycieki paliwa). Prace prowadzone b~dl.l w taki sposob, aby minimalizowac 
mozliwosc zanieczyszczenia wod rzeki lub ingerowania w przylegly teren. 
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowic b~dl.l: 
- studnie rewizyjno pohlczeniowe 0 srednicy DN 1200 mm z kr~gow zelbetowych 
w wykonaniu szczelnym z wrazem zeliwnym klasy D400 DN600 z w),pelnieniem betonowym 
oraz pierscieniem odcil.lzajl.lcym (poza pasem jezdni bez pierscienia odcil.lzajl.lcego); 
- studnie rewizyjno - poll.lczeniowe 0 srednicy DN600 mm PCV z wlazem zeliwnym klasy 
B125 DN 600 z w),pelnieniem betonowym. 
Natomiast woda z mostow, z krotkimi fragmentami drogi, stanowil.lcych razem niewielkl.l 
zlewni~ 0 powierzchni A= 140,00 m2 (0,014 ha) dla kazdego z mostow, odprowadzana b~dzie 
bezposrednio do rzeki Wieczfnianka. 

Planowana inwestycja znajduje si~ cz~sciowo (na odcinku od km 0+016,00 do km 
2+141,57) w granicach Zielunsko Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
ustanowionego Rozporzl.ldzeniem Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 
r. w sprawie Zielunsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.). 

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 (poczl.ltek opracowania). 



