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WOJEWODA Zalqcznik nr 1 

WARMINSKO-MAZURSKI Nr rej. IGR.I170450-1401-12110-14 


10-575 
AI. z dnia 21. 03.2014 r. 

DBWIESZCZENIE 

Wojewoda Warrninsko - Mazurski, dzialaj'lc na podstawie art. 33 w zwiqzku z art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 
o udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zrn.) zawiadarnia, ze na wniosek Generalnego Dyrektora Drag Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez 

dyrektora Oddzialu w Olsztynie Pana Miroslawa Nicewicza 0 zrniany decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej nr 1611 0 z dnia 

16 listopada 201 0 r. dla zadania: "Budowa drogi ekspresowej drogi ekspresowej nr 87 na odcinku Nidzica - Napierki", przyst'lpiono do 

przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania ww. przedsiywziycia na srodowisko, w zakresie: 

- zmiany ilosci oraz parametrow ekranow akustycznych usuni~cie 14 ekran6w akustycznych i pozostawienie dwoch do realizacji ekranu E, 

od km 28+047,25 do km 28+264,74 (dlugosci 221,82 i wysokosci 2,50m) oraz ekranu E2 od km 40+896,88 do km 41+100,43 (dlugosci 202,95m i 

wysokosci 2,00m), 

- budowy kanalu technologicznego wzdluz projektowanej drogi ekspresowej od km 25+400 do km 47+791, 

- budowy Obwodu Utrzymania Drogi w km okolo 34+650 w rejonie w~zla Nidzica Poludnie, 

- zmiany konstrukcji nawierzchni drogi glownej, drog serwisowych oraz wzmocnien podloza gruntowego, 

- rozbudowy odcinka przejsciowego drogi ekspresowej 87 od km 224+762 do km 225+100 do przekroju poprzecznego 2x2, 

- budowa dodatkowych przepust6w PD8 i PD8a w km 38+791, 

- przebudowa istniej~cych przepustow Pd-O.O oraz PD- O.OL w km 0+010 projektowanego I~cznika (koniec opracowania), 

- budowie dodatkowych 8 szt. przepust6w pod drogami serwisowymi oraz zjazdami, 

- budowie 19 sztuk przepust6w pod ogrodzeniami dla zwierz~t, 


- likwidacji dw6ch odcink6w kanalizacji deszczowej w km 38+800 i 47+800 (zast~piono odcinku kanalizacji deszczowej przepustami 

drogowymi), 

- zmiany w odwodnieniu, 

- pogl~bienia zbiornika podczyszczaj~cego Zi3, 

-likwidacji urz~dzeii podczyszczaj~cych Up4 (km 40+900) i Up5 (km 40+940), 

- zmiany rodzaju urz~dzen podczyszczaj~cych, 


- budowy odcinka wodoci~gu w rejonie w~zla Nidzica - Poludnie w km okolo 34+200 do celow zaopatrzenia Obwodu Utrzymania Drogi, 

- zmiany w oswietleniu w~zla Nidzica - Poludnie w zwi~zku z budow~ oswietlenia dogi do Obwodu Utrzymania Drogi, 

- zmiany przebudowy i usuni~cia kolizji z sieci~ telekomunikacyjn~, 
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- zmiany na pocz~tkowym odcinku inwestycji polegaj~ce na dowi~zaniu pocz~tkowego odcinka do zrealizowanego odcinka S7 Olsztynek

Nidzica, 

- wycinki dodatkowych trzech drzew (nr 79b, 79c,320 zgodnie z inwentaryzacj~ i gospodark~ drzewostanem) oraz lasu iglastego 0 powierzchni 

okolo 1080 m2 (81a), 

- podzialu na etapy: 

Etap 1- budowa S7 na odcinku Nidzica P61noc - Nidzica Poludnie od km proj. 25+730 do km proj. 34+800, 

Etap II - budowa S7 na odcinku Nidzica Poludnie - Napierki od km proj. 34+800 do km proj. 47+791,42 wraz z I~cznikiem (odcinek 

przejsciowy z przekroju dwu-jezdniowego do jedno-jezdniowego), 

Etap III - rozbudowa odcinka przejsciowego drogi ekspresowej S7 od km istn. 224+762 do km proj. 225+100 do przekroju poprzecznego 2x2, 

- dopisania w punkcie B sentencji decyzji obrfib Peplowo, dzialek: 374/3 (powstalej z podzialu dzialki nr 374/2), 375/1 (powstalej z podzialu 

dzialki nr 375), 376/1 (powstalej z podzialu dzialki nr 376), 427/3 (powstalej z podzialu dzialki nr 427/2), 523/6 (powstalej z podzialu dzialki 

nr 523/4), 

- dopisania w punkcie C ust. 6 sentencji decyzji obrfib Peplowo, dzialek: 374/3 (powstalej z podzialu dzialki nr 374/2), 375/1 (powstalej 

z podzialu dzialki nr 375),376/1 (powstalej z podzialu dzialki nr 376),523/6 (powstalej z podzialu dzialki nr 523/4). 


Organem wlasciwym do wydania decyzji zmieniaj<lcej jest Wojewoda Warminsko - Mazurski, zas organem wlasciwym do uzgodnienia 
warunkow realizacji przedsiywziycia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie. 

lednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania siy z dokumentacj<l sprawy w siedzibie Warminsko 
Mazurskiego Urzydu Wojewodzkiego w Olsztynie, AI. M. 1. Pilsudskiego 7/9, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, w pokoju nr 330 
w godzinach pracy urzydu (poniedzialek - pi<ltek 730 

- 1530
). 

Uwagi i wnioski moz:na skladac, na ww. adres Warminsko - Mazurskiego Urzydu Wojew6dzkiego, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej 
do protokolu, w terminie 21 dni, od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomosci. Ww. wnioski i uwagi zostan<l przekazane do 
rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Olsztynie. 


