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Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 
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 zwi'!Zku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 
2 w zwi'1zku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporz'1dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsiywziyc mog'1cych znacz'1co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 
roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Wieczfnia 
Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, dotycz'1cego wydania 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj'1cego na: 
Przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko - W~sosze. 

Przebudowa drogi prowadzona bydzie na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 
25211, 25212, 253 w obrybie Pogorzel, nr 115 w obrybie Chmielewko i nr 39 w obrybie 
W'1sosze, gm. Wieczfnia Koscielna 

postanawiam 
odst'1pic od obowi'1zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsiywziycia polegaj'1cego na: przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku 
Chmielewko - W~sosze. 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 W'1sosze, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. 
mazowieckie 

Uzasadnienie 

W dniu 06 listopada 2015 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna, 
Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna wyst'1pila do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia 
polegaj'1cego na: Przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko 
- W~sosze. 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 W'1sosze, gmina Wieczfnia Koscielna, po wi at mlawski, woj. mazowieckie. 

Inwestor do wniosku dol'1czyl wymagane zal'1czniki zgodnie z art. 74 ust. I ustawy 
z dnia 3 paidziernika 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.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj'1 j'1 do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
2 rozporz'1dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mog'1cych znacz'1co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) tj. przedsiltwziycie "polegaj'1ce na rozbudowie, przebudowie lub montai:u 
realizowanego lub zrealizowanego przedsiywziycia wymienionego w ust. 1 z wyl'1czeniem 
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przypadk6w, w kt6rych ulegaj~ca zmianie lub powstaj~ca w wyniku rozbudowy, przebudowy 
lub montazu czysc realizowanego lub zrealizowanego przedsiywziycia nie osi~ga prog6w 
okreslonych w ust. 1, 0 ile progi te zostaly okreslone" w zwi¥ku z § 3 ust. 1 pkt 60 w/w 
rozporz~dzenia, 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~gu 
drogi 0 nawierzchni twardej, z wyl~czeniem przebudowy dr6g oraz obiekt6w mostowych, 
sluz~cych 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 r. 0 ochronie przyrody ". 

Obwieszczeniem z dnia 06 listopada 2015 roku, znak: GKiL6220.8.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz~l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Obwieszczenie 
zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna 
oraz przekazano stronom postypowania poprzez publiczne obwieszczenie i soltysom wsi: 
Pogorzel, Chmielewko i W~sosze, celem podania 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 GKiL6220.8.2015 z dnia 
06 listopada 2015 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi¥ku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
orazjego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini~ Nr ZNS.471.85.2015 
z dnia 20 listopada 2015 roku (data wplywu: 23.11.2015 r.) odst~pil od obowi¥ku 
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). 

W zwi¥ku z powyzszym 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 pai:dziemika 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.) postanowil odst~pic od obowi¥ku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko oraz sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsiywziycia, argumentuj~c to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowail 
w przedstawiony nizej spos6b: 
spos6b: 
1) Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 
a) skali przedsiywziycia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
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 
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Wieczfnia Koscielna - Peplowek, poprzez miejscowosc Chmielewko do miejscowosci 

Wqsosze, gmina Wieczfnia Koscielna. 

Przedmioto~'Y odcinek drogi stanowi polqczenie miejscowosci Chmielewko i Wqsosze z drogq 

powiatowq nr 2307W Mlawa - Grzybowo - Wieczfnia Koscielna - Peplowek oraz poprzez t« 

drog« z siedzibq gminy Wieczfniq Koscielnq. Droga stanowi dojazd do przyleglych do drogi 

gospodarstw rolnych oraz pol uprawnych. 

Przebudo~wany odcinek drogi posiada nawierzchni« bitumicznq, szerokosci 3,5 m 0 duzym 

stopniu zuzycia, z licznymi sp«kaniami odbitymi typu siatkowego, ~ruszeniami 


powierzchniowymi, wybojami i sp«kaniami poprzecznymi. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si« ~konanie poszerzenia konstrukcji istniejqcej 

nawierzchni, wzmocnienia istniejqcej nawierzchni bitumicznej, warst~ scieralnej nawierzchni 

z mieszanki mineral no - asfaltowej, chodnika, zjazdow, poboczy, przepustow pod zjazdami, 

nawierzchni zjazdow, odno~ rowow drogo~ch, studni chlonnych i oznakowania. 

Podstawowe parametry techniczne drogi: 


- klasa drogi: D; 

- nosnik podloza: G 1 ; 

- gl«bokosc przemarzania: 1,00 m (II strefa); 

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego: KR 1; 

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %; 

- spadek poboczy: 6 %; 

- szerokosc jezdni na odcinku szlako~m: 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 
przedmioto~ odcinek drogi posiada ro~, ktore ~magajq oczyszczenia. Ponadto droga 
~posazona jest w dwa przepusty poprzeczne do odprowadzenia wody z pasa drogowego 
- w km 0+301,7000 ruro~ 0 40 cm L= 8,75 m; 
- w km 1 +057,20 ruro~ 040 cm L= 12,50 m. 
Dodatkowo projektuje si« przepust 0 60 cm L=9,00 m w km 1 + 340,00. 
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z calego odcinka do rowow 
otwartych przewiduje si« pi«c 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 przedsi«wzi«cia ~nika, ze 
w ramach realizacji inwestycji przewiduje si« usuni«cie drzew. 
b) powillzail z innymi przedsi~wzi~ciami, w szczegolnosci kumulowania si~ oddzialywan 
przedsi((wzil(c znajduillcych sil( na obszarze, na ktorv bl(dzie oddzialywac przedsi((wzil(cie: 
Planowana inwestycja b«dzie cz«sciowo powiqzana z innymi przedsi«wzi«ciami (sqsiadujqce 
drogi). Jednakze z uwagi na rodzaj i skal« planowanej inwestycji nie przewiduje si« 
~stqpienia ponadnormatywnego kumulowania si« oddzialywan przedsi«wzi«c znajdujqcych 
si« na obszarze, na ktorych b«dzie oddzialywac inwestycja. 
c) wykorzystania zasobow naturalnych, surowcow, paliw i energii: 
Wszystkie ~korzystane surowce, materialy, energia, woda potrzebne b«dq jedynie na czas 
~konywania robot budowlanych. Na etapie realizacji b«dq ~korzystywane typowe dla tego 
rodzaju przedsi«wzi«c materialy, surowce takie jak m.in.: mieszanki bitumiczne i kruszywo 
naturalne. 
d) emisji i wystl(powania innych uci'lzliwosci: 
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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 us~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/:lzala siy z emisj~ zanieczyszczen do powietrza oraz 

halasu, pochodz/:lc~ z pojazd6w poruszaj/:lcych 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. 

e)ryzyka wystcwienia powaznej awaru, przy uwzgl~dnieniu uzywanych substancji 

i stosowanych technologii: 

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuk~ budowlan~ oraz obowi/:lzuj~cymi 


przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosc wys~pienia powai:nej awarii. 


2) Usytuowanie przedsiywziycia, z uwzglydnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 

w szczeg61nosci przy istniej~cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siy 

srodowiska i odnawiania siy zasobaw naturalnych, waloraw przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowan miejscowych planaw zagospodarowania przestrzennego uwzglydniaj~c: 


a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiuwad podziemnych: 

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

wystypowaly obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu wad podziemnych 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary g6rskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami garskimi i terenami lesnymi. 

d) obszary obj~te ochron'l, w tym strefy ochronne ui~c w6d i obszary ochronne zbiornik6w 

wad srad1'ldowych: 

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

wystypuj~ obszary objyte ochron~, w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary ochronne 

zbiornikaw wad sradl/:ldowych. 

e) obszary wymagai'lce specjalnej ochrony ze wzgh,du na wysts;powanie gatunk6w roslin i 

zwierz'lt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objs;tych ochron'l, w tym obszary Natura 

2000 oraz pozos tale formy ochrony przyrody: 

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) 
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Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry i 
Mlawki PLB 140008, znajduje siy w odleglosci okolo 13,3 krn w kierunku poludniowo 
zachodnim od planowanej inwestycji. 
przebudowany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy wiejskiej w bezposrednim 
sqsiedztwie 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. 
Biorqc powyzsze pod uwagy odstypuje siy od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko przyrodnicze. 
f) obszary, na kt6rych standardy iakosci srodowiska zostaly przekroczone: 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
wystypowaly obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
g) obszary 0 krajobrazie maj,!cyrn znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu 
\vystypowaly obszary 0 krajobrazie majqcyrn znaczenie historyczne, kulturowe Iub 
archeologiczne. 
h) gltstosc zaludnienia: 
Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.1km2 (wg GUS 2015 
r.). 

i) obszary przylegai,!ce do jezior: 
W zasiygu oddzialywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypujq jeziora 
i inne naturalne zbiomiki wod stojqcych. 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
W rejonie realizacji przedsiywziycia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 
3) Rodzaj i skala rnozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z: 
a) zasi~gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktor,! przedsi~wzi!(cie 
moze oddzialywac: 
Zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia 
miejscajego realizacji. 
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi!(wzi!(cia na poszczegolne elernenty 
przyrodnicze: 
Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 
c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglydnieniem obci,!zenia istniej,!cej infrastruktury 
technicznei: 
Na podstawie przedlozonej dokumentacji rnozna stwierdzic, ze w zwiqzku z realizacjq 
przedsiywziycia nie wystypujq oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 
przedsiywziycie nie bydzie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. 
d) prawdopodobienstwo oddzialywania: 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajq wystqpienie oddzialywan na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia 
bezposrednie oddzialywania bydq rnialy jedynie zasiyg lokalny i ograniczq siy do najblizszego 
terenu jego lokalizacji. 
e) czas trwania, cz!(stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
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Oddzialywania pow stale na etapie realizacji przedsiywzh;cia byd,! kr6tkotrwale i odwracalne, 
ate powstale na etapie eksploatacji byd,! mialy charakter ci,!gly, skorelowany swoj,! wielkosci,! 
i czasem trwania z natyzeniem ruchu samochodowego na drodze. 

Tym samym kieruj,!c siy skal,!, usytuowaniem i wplywem na poszczeg6lne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odst,!pienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

Otrzymujq: 

1. 	Gmina Wieczjnia Koscielna 

06 - 513 Wieczjnia Koscielna 48 


2. 	Strony POS((iPOwania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
uf. Pi. 1 Maja 6,06 - 500 Mlawa 

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

4. 	 Pan Henryk Bockowski 
Soltys wsi Chmielewko 

zam. Chmiefewko 2, 06 -513 Wieczjnia Kosciefna 


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

6. 	 Tablica ogloszen w Urz(jdzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

8. 	 A/a 
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