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DECYZJA 
mgrin z. 'IoW.u.F+'f7 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia1e 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jedno1ity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiCj.zku z § 3 ust. 
1 pkt 60 rozporzCj.dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 1istopada 2010 roku w sprawie 
przedsiywziyc mogCj.cych znaczCj.co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) 
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego 
(tekst jedno1ity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez 
Gminy Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 
dotyczCj.cego wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia 
polegajCj.cego na: Przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko 
- W~sosze, gm Wieczfnia Koscielna 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegajCj.cego na: Przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko 
- W~sosze, gm Wieczfnia Koscielna. Przebudowa drogi prowadzona bydzie na terenie 
oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 25211, 252/2, 253 w obrybie Pogorze1, nr 115 
w obrybie Chmielewko i nr 39 w obrybie WCj.sosze, gm. Wieczfnia Koscielna 

UZASADNIENIE 

W dniu 06 listopada 2015 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna, 
Wieczfnia Koscielna 48,06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystCj.pila do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia 
polegajCj.cego na: Przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko 
- W~sosze, gm Wieczfnia Koscielna. Przebudowa drogi prowadzona bydzie na terenie 
oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 25211, 252/2, 253 w obrybie Pogorzel, nr 115 
w obrybie Chmielewko i nr 39 w obrybie WCj.sosze, gm. Wieczfnia Koscielna. 

Inwestor do wniosku dolCj.czyl wymagane zalCj.czniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu 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 zm.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycj i za1iczaj Cj. j Cj. do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
2 rozporzCj.dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogCj.cych znaczCj.co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) 
- tj. przedsiywziycie "polegajCj.ce na rozbudowie, przebudowie lub montaZu realizowanego 
lub zrealizowanego przedsiywziycia wymienionego w ust. 1, z wylCj.czeniem przypadk6w, 
w kt6rych ulegajCj.ca zmianie lub powstajCj.ca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu 
czysc realizowanego lub zrealizowanego przedsiywziycia nie osiCj.ga prog6w okreslonych 
w ust. 1, 0 ile progi te zostaly okreSlone" w zwiCj.zku z § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporzCj.dzenia, 
tj. "drogi 0 nawierzchni twardej 0 calkowitej dlugosci przedsiywziycia powyzej 1 km inne niz 
wymienione § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciCj.gu drogi 0 nawierzchni 
twardej, z wylCj.czeniem przebudowy dr6g oraz obiekt6w mostowych, sluzCj.cych do obslugi 
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objytymi forrnami ochrony 
przyrody 0 kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody". 

Obwieszczeniem z dnia 06 listopada 2015 roku, znak: GKiI.6220.8.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczCj.l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
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o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 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 ze zm.) w przypadku,jezeli liczba 
stron postypowania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, 
stosuje siy przepis art. 49 Kodeks postypowania administracyjnego przewidujqcy 
powiadomienie stron 0 czynnosciach organ6w administracji publicznej przez obwieszczenie 
lub winny zwyczajowo przyjyty w danej miejscowosci spos6b publicznego oglaszania. 
W Zwi<:!zku z powyzszym w/w obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscie1na, przekazano soltysom wsi Pogorzel, Chmielewko i W<:!sosze, 
informuj<:!c 0 mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w 
w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 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 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.8.2015 z dnia 
06 listopada 2015 roku wyst<:!pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi<:!zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i sporz<:!dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini<:! Nr ZNS.471.85.2015 
z dnia 20 listopada 2015 roku (data wplywu: 23.11.2015 r.) odst<:!pil od obowi<:!zku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywziycia 
nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko (opinia z dnia 
24listopada 2015 roku, znak: WOOS-II.4240.1543.2015.IA). 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz bior<:!c pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj<:!c l<:!czne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 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 ze zm.) postanowieniem GKiI.6220.8.2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku odst<:!pil od 
obowi¥ku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W6jt Gminy poinformowal 
strony postypowaniem 0 wydanym postanowieniu poprzez publiczne obwieszczenie z dnia 
04 grudnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.8.2015. Obwieszczenie wywieszono na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano soltysom wsi Pogorzel, 
Chmielewko i W<:!sosze. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodz<:! szczeg61ne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 
1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 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 ze zm.). 
Planowanie przedsiywziycie polegac bydzie na przebudowie drogi gminnej Nr G230907W od 
km 0+000,00 do km 1 +530,21 - od skrzyzowania z drog<:! Nr 2307W Mlawa Grzybowo
Wieczfnia Koscielna Pepl6wek, poprzez miejscowosc Chmielewko do miejscowosci 
W<:!sosze, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi pol<:!czenie miejscowosci Chmielewko i W<:!sosze z drog<:! 
powiatow<:! nr 2307W Mlawa - Grzybowo Wieczfuia Koscielna Pep16wek oraz poprzez ty 
drogy z siedzib<:! gminy Wieczfni<:! Koscieln<:!. Droga stanowi dojazd do przyleglych do drogi 
gospodarstw rolnych oraz p61 uprawnych. 
Przebudowywany odcinek drogi posiada nawierzchniy bitumiczn<:!, szerokosci 3,5 m 0 duzym 
stopniu zuzycia, z licznymi spykaniami odbitymi typu siatkowego, wyruszeniami 
powierzchniowymi, wybojami i spykaniami poprzecznymi. 
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W ramach realizacji inwestycji przewiduje siy wykonanie poszerzenia konstrukcji istniej,!cej 
nawierzchni, wzmocnienia istniej,!cej nawierzchni bitumicznej, warstwy scieralnej nawierzchni 
z mieszanki mineralno - asfaltowej, chodnika, zjazd6w, poboczy, przepust6w pod zjazdami, 
nawierzchni zjazd6w, odnowy row6w drogowych, studni chlonnych i oznakowania. 
Podstawowe parametry techniczne drogi: 

- klasa drogi: D; 
nosnik podloza: G 1 ; 


- glybokosc przemarzania: 1,00 m (II strefa); 

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego: KR 1; 

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %; 

- spadek poboczy: 6 %; 

- szerokosc jezdni na odcinku szlakowym: 3,50 m i 5,50 m; 

- szerokosc poboczy z kruszywa: 1,25 m; 

- nachylenie skarp: 1 : 1,5. 


Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 324,00 i od km 0+959,00 do km 1+486,50 
przedmiotowy odcinek drogi posiada rowy, kt6re wymagaj,! oczyszczenia. Ponadto droga 
WYPosaZona jest w dwa przepusty poprzeczne do odprowadzenia wody z pasa drogowego 
- w km 0+301,7000 rurowy 040 cm L= 8,75 m; 
- w km 1 +057,20 rurowy 0 40 cm 12,50 m. 
Dodatkowo projektuje siy przepust 0 60 cm L=9,00 m w km 1 +340,00. 
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia w6d opadowych z calego odcinka do row6w 
otwartych przewiduje siy piyc studni chlonnych z wpustami w km 0+390, w km 0+440, w km 
0+490, w km 0+600 i w km 0+760. 
Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze 
w ramach realizacji inwestycji przewiduje siy usuniycie drzew. 
Planowana inwestycja bydzie czysciowo powi'!zana z innymi przedsiywziyciami (s,!siaduj,!ce 
drogi). lednakze z uwagi na rodzaj i skaly planowanej inwestycji nie przewiduje siy 
wyst,!pienia ponadnormatywnego kumulowania siy oddzialywan przedsiywziyc znajduj,!cych 
siy na obszarze, na kt6rych bydzie oddzialywac inwestycja. 
Wszystkie wykorzystane surowce, materialy, energia, woda potrzebne byd,! jedynie na czas 
wykonywania rob6t budowlanych. Na etapie realizacji byd,! wykorzystywane typowe dla tego 
rodzaju przedsiywziyc materialy, surowce takie jak m.in.: mieszanki bitumiczne i kruszywo 
naturalne. 
W trakcie realizacji inwestycji wyst,!pi,! uci,!zliwosci zwi,!zane przede wszystkim z emisj,! 
halasu oraz substancji do powietrza spowodowane prac,! ciyzkiego sprzytu budowlanego oraz 
przejazdami pojazd6w transportuj,!cych materialy. Byd,! to jednak uci,!zliwosci okresowe 
i ust,!pi,! po zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji 
byd,! odpowiednio magazynowane, a nastypnie przekazywane uprawnionym podmiotom do 
zagospodarowania. 
Eksploatacja przedsiywziycia bydzie wi,!zala siy z emisj,! zanieczyszczen do powietrza oraz 
halasu, pochodz,!c,! z pojazd6w poruszaj'!cych siy po drodze. Duzy wplyw na wielkosc emisji 
i rozklad styzen zanieczyszczen rna przede wszystkim wielkosc i struktura ruchu, a ponadto 
stan techniczny pojazd6w, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. 
Planowane przedsiywziycie rna na celu poprawy stanu nawierzchni, co doprowadzi do 
zrnniejszenia emisji halasu, a zwiykszona plynnosc ruchu moze przyczynic siy do zmniejszenia 
emisji substancji do powietrza. Planowana przebudowa drogi przede wszystkim poprawi 
w znacz'!cy spos6b stan techniczny drogi, bezpieczenstwo na drodze oraz ruch pieszych. 
Z informacji zawartych z przedlozonej karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze wody 
opadowo roztopowe z czysci przedmiotowego odcinka drogi byd,! odprowadzane do row6w 
przydroznych. Natomiast w km 0+390, w km 0+440, w km 0+490, w km 0+600 i w km 0+760 
przewiduje siy wykonanie piyc studni chlonnych z wpustami deszczowymi z uwagi na brak 
mozliwosci wykonania row6w przydroz.nych. 
Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuk,! budowlan,! oraz obowi,!zuj,!cymi 
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosc wyst,!pienia powaznej awarii. 

Teren pod przedmiotow,! inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochron,! na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651). Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w 
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Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, znajduje si<r w odleglosci okolo 13,3 km w kierunku 

poludniowo - zachodnim od planowanej inwestycji. 

Przebudowany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy wiejskiej w bezposrednim 

s<tSiedztwie budynk6w mieszkalnych, a takZe upraw rolnych i nieUZytk6w. 

Inwestycja obejmuje teren przeksztalcony w wyniku dzialalnosci czlowieka. Przebudowa nie 

zmieni krajobrazu, a zmiana konstrukcji nawierzchni poprawi wartosci techniczne terenu. 

Poprawi si<r plynnosc i bezpieczenstwo ruchu. 


W toku post<rpowania nie stwierdzono, aby inwestycja byla realizowana 
w rejonie wyst<rpowania obszar6w 0 krajobrazie mcyqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 
oraz w jej poblizu wyst<rpowaly obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu 
w6d podziemnych. Przedmiotowe przedsiywzi<rcie lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza 
obszarami g6rskimi i terenami lesnymi. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
wystypujq obszary objyte ochronq, w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary ochronne 
zbiornik6w w6d sr6dlqdowych. 
W zasiygu oddzialywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypujq jeziora 
i inne naturalne zbiorniki w6d stojqcych. Wrejonie realizacji przedsiywziycia brak jest 
uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 
Gystosc zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os6b na km2 

(wg danych GUS z 2015 r.). 
Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsi<rwziycia mozna stwierdzic, ze 
zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywzi<rcia ograniczy si<r do najblizszego otoczenia 
miejsca jego realizacji. Na podstawie przedlozonej dokumentacji moma stwierdzic, ze 
w zwiqzku z realizacjq przedsiywzi<rcia nie wystypujq oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub 
zlozonosci. Planowane przedsiywziycie nie bydzie znaczqco oddzialywa6 na srodowisko. 
Ze wzglydu na skaly i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystqpi 
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko. 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajq wystqpienie oddzialywan na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsi<rwziycia. Z uwagi na skal<r i charakter przedsiywzi<rcia 
bezposrednie oddzialywania b<rdq mialy jedynie zasi<rg lokalny i ograniczq siy do najblizszego 
terenu jego lokalizacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywzi<rcia bydq 
kr6tkotrwale i odwracalne, a te powstale na etapie eksploatacji bydq mialy charakter ciqgly, 
skorelowany swojq wielkosciq i czasem trwania z natyzeniem ruchu samochodowego na 
drodze. 

W ojt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania 0 zakonczeniu 
postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie 
dowod6w i materia16w oraz zgloszonych zqdail w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
(obwieszczenie GKiI.6220.8.2015 z dnia 04.01.2016 r.). Obwieszczenie wywieszono na 
tablicy ogloszen Urz<rdu Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urz<rdu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano soltysom wsi Pogorzel, 
Chmielewko i W qsosze. 

Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczegolne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Biorqc powyzsze pod uwag<r orzekamjak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost<rpnianiu 
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.) decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si<r do wniosku 0 wydanie 
decyzji, 0 kt6rej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1a w/w ustawy. 
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w 
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ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku 
lub dokonanie zgloszenia moze nastqpi6 w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 0 ile strona, ktora zlozyla wniosek 0 

wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostala 
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem tenninu, 0 ktorym mowa w ust. 3, od 
organu, ktory wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja 
planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki realizacji 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna w tenninie 14 dni od 
daty jej doryczenia. 

~ 
"'" .. .... _---

Z up. Wojta 
mgr inz. ' 

Otrzymujq: 

1. 	Gmina Wieczjnia Koscielna 

06 - 513 Wieczjnia Koscie Ina 48 


2. 	Strony post?powania poprzez publiczne obwieszczenie 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych I 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
u/, PI. 1 Maja 6,06 500 Mlawa 

3. 	 Pan Zbigniew Zembrzuski 
Soltys wsi Pogorzel 
zam. Pogorzel40, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Pan Henryk Bockowski 
Soltys wsi Chmielewko 
zam. Chmie!ewko 2, 06 -513 Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Pan Ireneusz Podowski 
Soltys wsi Wqsosze 
zam. W qsosze 15, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Kokielna 

7. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgminapl 

8. 	 Ala 

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 roku 0 opJacie skarbowej 
(tekstjednolity: Dz. U z 2015 roku, paz. 783 ze zm.) zwolniono z oplaty skarbawej. 
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Zal1Jcznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.8.2015 
z dnia 01 lutego 2016 roku 

z Up. . ta 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~~1§r mi:. 'ariusz d11a 
Klerc ik eratu 

Gospodarki Komunalnei i Inwestycji 

Planowanie przedsiywziycie polegac bydzie na przebudowie drogi gminnej Nr G230907W od 
km 0+000,00 do km 1 +530,21 od skrzyzowania z drogq Nr 2307W Mlawa - Grzybowo -
Wieczfnia Koscielna - Pepl6wek, poprzez miejscowosc Chmielewko do miejscowosci 
Wqsosze, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi polqczenie miejscowosci Chmielewko i Wqsosze z drogq 
powiatowq nr 2307W Mlawa Grzybowo - Wieczfnia Koscielna Pep16wek oraz poprzez ty 
drogy z siedzibq gminy Wieczfniq Koscielnq. Droga stanowi dojazd do przyleglych do drogi 
gospodarstw rolnych oraz p61 uprawnych. 
Przebudowywany odcinek drogi posiada nawierzchniy bitumicznq, szerokosci 3,5 m 0 duzym 
stopniu zuzycia, z licznymi spykaniami odbitymi typu siatkowego, wyruszeniami 
powierzchniowymi, wybojami i spykaniami poprzecznymi. 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje siy wykonanie poszerzenia konstrukcji istniejqcej 
nawierzchni, wzmocnienia istniejqcej nawierzchni bitumicznej, warstwy scieralnej nawierzchni 
z mieszanki mineralno - asfaltowej, chodnika, zjazd6w, poboczy, przepust6w pod zjazdami, 
nawierzchni zjazd6w, odnowy row6w drogowych, studni chlonnych i oznakowania. 
Podstawowe parametry techniczne drogi: 

- klasa drogi: D; 
nosnik podloza: G 1 ; 


- glybokosc przemarzania: 1,00 m (II strefa); 

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego: KR 1; 

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %; 

- spadek poboczy: 6 %; 


szerokosc jezdni na odcinku szlakowym: 3,50 m i 5,50 m; 

- szerokosc poboczy z kruszywa: 1,25 m; 

- nachylenie skarp: 1 : 1,5. 


Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 324,00 i od km 0+959,00 do km 1+486,50 
przedmiotowy odcinek drogi posiada rowy, kt6re wymagajq oczyszczenia. Ponadto droga 
wyposaZonajest w dwa przepusty poprzeczne do odprowadzenia wody z pasa drogowego 
- w km 0+301,7000 rurowy 0 40 cm L= 8,75 m; 
- w km 1 +057,20 rurowy 0 40 cm 12,50 m. 
Dodatkowo projektuje siy przepust 0 60 cm L=9,00 m w km 1 +340,00. 
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia w6d opadowych z calego odcinka do row6w 
otwartych przewiduje siy piyc studni chlonnych z wpustami w km 0+390, w km 0+440, w km 
0+490, w km 0+600 i w km 0+760. 
Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze 
w ramach realizacji inwestycji przewiduje siy usuniycie drzew. 
Planowana inwestycja bydzie czysciowo powiqzana z innymi przedsiywziyciami (sqsiadujqce 
drogi). lednakze z uwagi na rodzaj i skaly planowanej inwestycji nie przewiduje siy 
wystqpienia ponadnormatywnego kumulowania siy oddzialywan przedsiywziyc znajdujqcych 
siy na obszarze, na ktorych bydzie oddzialywac inwestycja. 
Wszystkie wykorzystane surowce, materialy, energia, woda potrzebne bydq jedynie na czas 
wykonywania robot budowlanych. Na etapie realizacji bydq wykorzystywane typowe dla tego 
rodzaju przedsiywziyc materialy, surowce takie jak m.in.: mieszanki bitumiczne i kruszywo 
naturalne. 
W trakcie realizacji inwestycji wystqpiq uciqtliwosci zwiqzane przede wszystkim z emisjq 
halasu oraz substancji do powietrza spowodowane pracq ciyzkiego sprzytu budowlanego oraz 
przejazdami pojazdow transportujqcych materialy. Bydq to jednak uciqzliwosci okresowe 
i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji 
bydq odpowiednio magazynowane, a nastypnie przekazywane uprawnionym podmiotom do 
zagospodarowania. 
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Eksploatacja przedsiywziycia bydzie wiqzala siy z emisj~ zanieczyszczen do powietrza oraz 
halasu, pochodz~c~ z pojazd6w poruszaj~cych siy po drodze. Duzy wplyw na wielkosc emisji 
i rozklad styzen zanieczyszczen rna przede wszystkim wielkosc i struktura ruchu, a ponadto 
stan techniczny pojazd6w, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. 
Planowane przedsiywziycie rna na celu poprawy stanu nawierzchni, co doprowadzi do 
zmniejszenia emisji halasu, a zwiykszona plynnosc ruchu moze przyczynic siy do zmniejszenia 
emisji substancji do powietrza. Planowana przebudowa drogi przede wszystkim poprawi 
w znacz~cy spos6b stan techniczny drogi, bezpieczenstwo na drodze oraz ruch pieszych. 
Z informacji zawartych z przedlozonej karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze wody 
opadowo roztopowe z czysci przedmiotowego odcinka drogi byd~ odprowadzane do row6w 
przydroznych. Natomiast w km 0+390, w km 0+440, w km 0+490, w km 0+600 i w km 0+760 
przewiduje siy wykonanie piyc studni chlonnych z wpustami deszczowymi z uwagi na brak 
mozliwosci wykonania row6w przydroznych. 
Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuk~ budowlan~ oraz obowi~zuj~cymi 
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosc wyst~pienia powa:znej awarii. 

Teren pod przedmiotow~ inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochron~ na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1651). Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w 
Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, znajduje siy w odleglosci okolo 13,3 km w kierunku 
poludniowo - zachodnim od planowanej inwestycji. 
Przebudowany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy wiejskiej w bezposrednim 
s~siedztwie budynk6w mieszkalnych, a takze upraw rolnych i nieuzytk6w. 
Inwestycja obejmuje teren przeksztalcony w wyniku dzialalnosci czlowieka. Przebudowa nie 
zmieni krajobrazu, a zmiana konstrukcji nawierzchni poprawi wartosci techniczne terenu. 
Poprawi siy plynnosc i bezpieczenstwo ruchu. 
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