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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt art. 75 ust. I pkt 4 ora z art. 84 z dni"ust~\\)
3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego oClm~. ie. udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialyv,:ania na srodowisko (te 'SI jeJnol ity: 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 rozporz~dzenia Rady MiniS! n')\\ / Jnia 
91istopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mog'tcych znacz'tco oddzialywac na srodbwisko (f)z 

U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 llstawy z dnia 14 czerwca 196() rokll KO<.kks pbS\CPG\\:tllia 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku. poz, 23 ze 1111,) po rozpatr/el~iu \\ ni\hku 
zlozonego przez Gmin~ Wieczfnia Koscielna. Wieczfnia Koscielna 48. ()6 513 Wil'czt'nla Koseiell1~l 
dotycz'tcego wydania decyzji 0 srodowiskowych uv,:arunkowaniach dla przedsiy\\zi-;ci<1 1'Plegajqeegu 
na: Przebudowie drogi transportu rolnego w miejscowosci Grzebsk, gm. Wicczfnial Kosdl'lna. 
Przebudowa drogi btrdzie prowadzona na terenie oznaczonym nr ew.: 36. 95 \\ obn;:bie L~£. IL l):2. 10. 
II, 12, 13, 14, 20, 195 w obr~bie Grzebsk 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~\\zi~cia Pflegaj()cego 
na: Przebudowie drogi transportu rolnego w miejscowosci Grzcbsk, gm. Wicczfnia Kosciclna. 
Przebudowa drogi b~dzie prowadzona na terenie oznaczonym nr ew.: 36. 9S v\ obn;bie L~J. 8. 9i:::. 10. 
11, 12, 13, 14, 20, 195 w obr~bie Grzebsk 1 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 maja 2016 roku Inwestor Gmina Wieczfnia KoscicJna. Wiec/Jnia K~scielna -HL 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna wyst~pila do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 \\yd"nie deeyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: przebuupWil'. urogi 
transportu rolnego w miejscowosci Grzebsk, gm. Wicczfnia Kosciclna. Przebudc)\\a l1:ugi h",dl I 1..' 

prowadzona na terenie oznaczonym nr ew.: 36, 95 W obrybie Lyg. 8, 9/:::. 10. I l. 1:::. 1 J. ;14. ~U. 19:' 
w obr~bie Grzebsk. Planowane przedsi~wzitrcie realizowane b~dzie 11<1 terenic Cimin y\. WiCClJl1i,( 
Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie, 

Inwestor do wniosku dOf'lCZYf wYl11agane zalqczniki zgodnie z art. 74 liSt. I llst~l\\ > 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianill informacji 0 srodowisku i jego ochro~ie. udzialc 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na smdowisko (tekit jednolIty: 
Dz. U. z 2016 roku, pOZ. 353). . 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodov,isko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj't j~ do grupy przedsitr\vziyc wymienionych \\ § 3 llS~. I pkt 6U 
rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~\\zjyl:llllogae~ eh 
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. LJ. z 2016 roku. poz, 71) tj, "drogi 0 11(1 \\ierzchn i l\\ardei 
o calkowitej dillgosci przedsi~wzi~cia powyzej 1 kl11 inne nil. \vYl11ienione \\ § ') liSt. I pkt f I i J~ oral 
obiekty mostowe w ciqgu drogi 0 nawierzchni twardej, z \\yl'lczeniem przebucluwy! Lln)g oral 

obiekt6w mosto\vych, sluz'tcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalil.ow'ln~eh pOla 
obszarami obj~tymi formami przyrody, 0 kt6rych mowa \\ art. 6 ust. 1 pkt 1 8 i 9 ustr· \\:- I dn1,1 
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody ". 

http:GKiI.6220.2.20


Zawiadomieniem z dnia 30 maja 2016 roku, znak: GKiI.6220.2.2016 W6jt Gminy Wil'czfniu 
Koscielna wszczql postypowanie administracyj ne \\ spnmie \\) tbnia lkcy/j i (\ ~rlldU\\ I ,k\ .\\ \ l'll 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsit;\\'zit;cin. Lmiach)miL'niL' h)slalu /',ll1iL''./,hllll· ILl 

stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna. wy\\icszone na l<lbill') 

ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfilia Koscielna oraz przekazano stronom postypo\\aniu 
i soltysom wsi: Lyg i Grzebsk, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. I pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 lldost~pnianill 
informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku. poz. 353) W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem GKiI.6220.2.20 16 z dnia 30 maja 2016 roku zwr6cil sit;' do Regionalnegn DyreklOl"l 
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamcgu 
w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
dla w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia lla srodowisko oraz 
jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq Nr lNS.4 71 .2016 
z dnia 14 czerwca 2016 roku (data wplywu: 20.06.2016 r.) odstqpil od obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywzi~cia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opini~. iz din 
przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprO\vadzenia oceny oddzialy\\ania na 
srodowisko (opinia z dnia 9 czerwca 2016 roku, znak: WOOS-II.4240.828.20 J6.IA). 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc lqczne uwarunkowania 
zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnialliu infl)rmacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku. poz. 353) postano\\iL'llit.'1l1 
GKiI.6220.2.2016 z dnia 27 czerwca 2016 rokll odst'lpi1 od obowi<Jzku przeprowadzenia llL'L'Il:
oddzialywania na srodowisko. 

l analizy danych zawartych w karcie in fornl ac yj nej przedsiywziycia wynika. i.e 
w przedmiotowym przypadku nie zachodzq szczeg61ne uwarunkowania zawarte w a11. 63 ust. J usta\V) 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowiskll i j ochroniL'. udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (lekst jCliIl()lil:· 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 353). 
Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na przebudowic Jrogi tmn:-;pUrlll I(llnq.!u 

w miejscowosci Grzebsk, gmina Wieczfnia Koscielna. Dtugosc przebudowymlllL'gu ()dcillk~! \\ ,\ l1u-;il 
bydzie 1136,Om. 
Poczlftek drogi i jednoczesnie projektowanego odcinka znajduje siy na skrzyzowanill z drogq 
powiatowq nr 2208W Zalyze Grzebsk 0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 4.50 m. a konicc odcinka 
znajduje siy na skrzyzowaniu z droglf gminnlf 0 nawierzchni zwirowej Grzebsk Chmieiev,o \Vidkic. 
Projektowana droga posiada nawierzchniy z kruszywa naturalnego. Szerokosc pasa drogowego \\)llosi 
6,0 m. Droga nie posiada row6w drogowych. 
Teren przylegly stanowiq pola uprawne i lqki oraz w km 0+686 zablldowa zagrodowa. W/dlu/ drugi 
poza pas em drogowym przebiega od km 0+686 do km 1+ 125 wodociqg W90. W km 0+060 prostopad Ie 
do drogi przechodzi napowietrzna Iinia elektryczna. 
Podstawowe parametry techniczne drogi: 

- klasa drogi - D ; 

- nosnosc podloza G 1 ; 

- glybokos6 przemarzania - 1,00 m (II stref8) ; 

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu 0 KR I 

- spadek poprzeczny nawierzchni - 2% ; 

- spadek poboczny - 6 %; 

- szerokosc jezdni na odcinku szlakowym - 3,50 m ; 

- szerokosc pobocza z kruszywa 1,25m; 

- nachylenie skarp ; 


http:WOOS-II.4240.828.20
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W ramach inwestycji przewiduje siy wzmoenienie istniejqcej podbudowy zwirowej l' ruszywem 
naturalnym, warstWq grubosei 10 em i wykonanie nawierzehni z betonu asfaltoweg w dwoch 
warstwach grubosei po 4 cm. Pobocza planuje siy uzupelnic kruszywem naturalnym grub sci 8 em. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji vvynika, ze w ramach przebudo\\)Y drogi nie 
przewiduje siy wycinki drzew. • 

Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia jego realizacja nie wplynie ztaczqco na 
zwiykszenie oddzialywan skumulowanych w rejonie inwestycji. 

Do realizacji inwestycji zuzywane bydq materialy budowlane, takie jak: kruszyw naturalne, 
mieszanki bitumiczne i inne materialy powszechnie stosowane w budownictwie drogowy~. Wszystkie 
wykorzystane surowce, materialy, energia i woda potrzebne bydq jedynie w czasie wykdnania robot 
budowlanych. W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje siy biezqcego WYkorZystnia wody, 
surowcow, paliw oraz energii. 

W trakcie realizacji inwestycji wystqpiq uciqzliwosci zwiqzane w przede wszystk m z emisjq 
halasu oraz substancji do powietrza spowodowane praCq ciyzkiego sprzytu budowI,nnego oraz 
przejazdami pojazdow transportujqcych materialy. Bydq to jednak uciqzliwosci okreSOw~'.i ustqpiq po 
zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji bydq 0 powiednio 
magazynowane, a nastypnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowa "a. 
Eksploatacja przedsiywziycia bydzie wiqzala siy z emisjq zanieczyszczen do powietrza oraz halasu, 
pochodzqcq z pojazdow poruszajqcych siy po drodze. Duzy wplyw na wielkose emisji i rozklad styzen 
zanieczyszczen rna przede wszystkim wielkose i struktura ruchu, a ponad to stan techniczI'.pojazdow, 
rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. 
Planowane przedsiywziycie rna na celu poprawy stanu nawierzchni, co doprowadzi do niejszenia 
emisji halasu, a zwiykszona plynnose ruchu moze przyczynic siy do zmniejszenia emisji s:\Jbstancji do 
powietrza. Planowana przebudowa drogi przede wszystkim poprawi w znaCZqcy ~posob stan 
techniczny drogi, bezpieczenstwo na drodze oraz ruch pieszych. ~. 
Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedsiywziycia wynik , ze wody 
opadowe z jezdni i poboczy drogi bydq odprowadzane poprzez zastosowanie odpowiedni h pochylen 
poprzecznych i podluznych w teren. • 
Odstqpienie od wymogow rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 4nia 2 marca 
1999r. w sprawie warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadae drogi PUb~·iczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124) w zakresie rezygnacji z rowow przydroznych moz . nastqpic na 
podstawie § 107 cyt. rozporzqdzenia Ministra T ransportu i Gospodarki Morskiej, ktorym opuszczone 
Sq indywidualne rozwiqzania urzqdzen odwadniajqcych uwzglydniajqce spccyficzpe warunki 
otoczenia i podloza, ktore mogq bye stosowane w szczegolnosci na drodze przebiegajqcytn na terenie 
chronionym, w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, w ternie gOrSkim,~·a obszarze 
osuwiskowym alba na terenie podlegajqcym wplywom eksploatacji gorniczej bqdi, w pozostalych 
przypadkach, na podstawie zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wydanej a podstawie 
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Sposob 
odwodnienia drogi nie moze powodowac szkody na gruntach sqsiednich. ~I 

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukq budowlanq oraz obo iqzujqcymi 
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwosc wystqpienia powaznej awarii. 1st 'eje jednak 
mozliwosc ~stqp~enia awarii w fazic e~sploa~acji ~rzedsiywziyc~a, gdy w przyp dku. kolizji 
drogowych pOJazdow przewozqcych matenaly mebezpleczne, matenaly te zostanq u~olmone do 
srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobien!;two takiego 
zdarzenia w por6wnaniu z sytuacja obecnq. t' 

Teren inwestycji polozony jest poza obszarami objytymi ochrona na podstawie u awy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najbli ej polozony 
obszar Natura 2000, obszar specjalnej oehrony ptakow Puszeza Napiwodzko Ramucka. LB280007, 
znajduje siy w odleglosci okolo 16,6 km w kierunku p61nocnym od planowanej inwestyqji. 
Biorqe powyzsze pod uwagy, odstypuje siy od koniecznosei przeprowadzenia procedury oceny 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko przyrodnicze. 



W toku postypowania nie stwierdzono, aby inwestycja byla realizowana w rejonie 
wystypowania obszarow 0 krajobrazie majij,cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystypujij, obszary wodno - blotne oraz inne 
obszary 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami 
wybrzezy oraz poza obszarami gorskimi i terenami lesnymi. W miejscu realizacji inwestycji oraz 
w jej poblizu nie wystypujij, obszary objyte ochronij" w tym strefy ochronne ujyc wod i obszary 
ochronne zbiomikow wod srodlij,dowych. 
W zasiygu oddzialywania planowanej inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypujij, jeziora 
i inne naturalne zbiomiki wod stojij,cych. W rejonie realizacji przedsiywziycia brak jest uzdrowisk 
i obszarow ochrony uzdrowiskowej. 
Gystosc zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 osob na km2 (wg danych GUS 
z 2015 r.). 
Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego oraz skali przedsiywziycia mozna stwierdzic, 
ze zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia miejsca 
jego realizacji. W zwiij,zku z realizacjij, przedsiywziycia nie wystypujij, oddzialywania 0 znacznej 
wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsiywziycie nie bydzie znaczij,co oddzialywac na srodowisko. 
Ze wzglydu na skaly i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystij,pi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajij, wystij,pienie oddzialywan na 
etapie realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia 
bezposrednie oddzialywania bydij, mialy jedynie zasiyg lokalny i ograniczij, siy do najblizszego terenu 
jego lokalizacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia bydij, krotkotrwale 
i odwraca]ne, a te powstale na etapie eksploatacji bydij, mialy charakter ciij,gly, skorelowany swojij, 
wielkosciij, 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 
dowodow i materialow oraz zgloszonych zij,dail w terminie 7 dni od dnia otrzymania (Zawiadomienie 
GKiL6220.2.2016 z dnia 28 czerwca.2016 r.). Zawiadomienie 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 i soltysom 
wsi: Lyg i Grzebsk. 

Tym samym kierujij,c siy skalij" usytuowaniem i wplywem na poszczegolne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstij,pienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Biorij,c powyzsze pod uwagy orzekam jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) decyzjy 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolij,cza siy do wniosku 0 wydanie decyzji, 0 ktorej mowa wart. 
72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 ktorym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie 
zgloszenia powinno nastij,pic w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastij,pic 
w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 
o ile strona, ktora zlozyla wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub 
podmiot, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 ktorym mowa 
w ust. 3, od organu, ktory wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze 
realizacja planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sij, warunki realizacji 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 



Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz'ldowego Kolegium Od olawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od daty jej 
dorltczenia. 

1. 	Charakterystyka planowanego przedsi?wzif;cia. 

Otrzymujq: 

1. 	Gmina WieczJnia Koscielna 

WieczJnia Koscielna 48, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


2. 	Strony postt;powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Al1awie 
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500.Mlawa 

3. 	 Pan Andrzej Jt;drzejewski 
Soltys wsi Grzebsk 
zam. Grzebsk 33,06 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	 Pan Leonard J?drzejewski 
Soltys wsi 
zam. Lfg 7, 06 513 WieczJnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

6. 	 Strono internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.ugwieczJnia.bipgmina.pl 

7. 	 A/a 

Zgodnie z ustawq z dnia J6 listopada 2006 roku 0 op/acie skarbowej 
(teks! jednolity: D::. U. z 20J5 roku, poz. 783 ze zm.) zwolniono z oplaty skarbowej. 

http:www.ugwieczJnia.bipgmina.pl


do decyzji GKiI.6220.2.20 6 
z dnia II lipca 2016 roku 

~~i er'~' 'ol i 1e ralu 

I 

Zal~cznik Nr I f 

Charakterystyka planowanego przedsittwzittcialll:,;i in ... 

(jospodark1 Korn lialnei i InwesiYCii 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na przebudowie drogi transportu 
w miejscowosci Grzebsk, gmina Wieczfnia Koscielna. Dlugosc przebudowywanego 
wynosic bydzie 1136,Om. 
Pocz(Jtek drogi i jednoczesnie projektowanego odcinka znajduje siy na skrzyzowaniu 2 drog(J 
powiatow(J nr 2208W Zalyze - Grzebsk 0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 4\50 m, 
a koniec odcinka znajduje siy na skrzyzowaniu z drog(J gminn(J 0 nawierzchni zwirowej 
Grzebsk Chmielewo Wielkie. Projektowana droga posiada nawierzchniy z ~.. szywa 
naturalnego. Szerokosc yasa drogowego. wy~osi 6,0 m. Droga nie posiada rowow drog .WYCh. 
Teren przylegly stanowl(J pola uprawne 11(Jkl oraz w km 0+686 zabudowa zagrodowa. zdluz 
drogi poza pasem drogowym przebiega od km 0+686 do km 1 + 125 wodoci(Jg W90. W km 
0+060 prostopadle do drogi przechodzi napowietrzna linia elektryczna. ! 

Podstawowe parametry techniczne drogi: . 
- klasa drogi - D ; 
- nosnosc podloza G 1 ; 
- glybokosc przemarzania - 1,00 m (II strefa) ; 
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu a KRI 
- spadek poprzeczny nawierzchni 2%; 
- spadek poboczny 6 %; 
- szerokosc jezdni na odcinku szlakowym - 3,50 m ; 
- szerokosc pobocza z kruszywa 1,25m; 
- nachylenie skarp ; 

W ramach inwestycji przewiduje siy wzmocnienie istniej(Jcej podbudowy zwirowej krus ywem 
naturalnym, warstw(J grubosci 10 cm i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwoch 
warstwach grubosci po 4 cm. Pobocza planuje siy uzupelnic kruszywem naturalnym g bosci 
8 cm. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze w ramach przebudo drogi 
nie przewiduje siy wycinki drzew. . 

Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia jego realizacja nie wplynie znaci(Jco na 
zwiykszenie oddzialywan skumulowanych w rejonie inwestycji. • 

Do realizacji inwestycji zuzywane byd(J materialy budowlane, takie jak: k~SZYWO 
naturalne, mieszanki bitumiczne i inne materialy powszechnie stosowane w budo"" ictwie 
drogowym. Wszystkie wykorzystane surowce, materialy, energia i woda potrzeb byd(J 
jedynie w czasie wykonania robot budowlanych. W okresie eksploatacji obiektu nie prz widuje 
siy biez(Jcego wykorzystania wody, surowcow, paliw oraz energii. • 

W trakcie realizacji inwestycji wyst(Jpi(J uci(Jzliwosci zwi~zane w przede wszy~tkim z 
emisj(J halasu oraz substancji do powietrza spowodowane prac(J ciyzkiego sprzytu budowlanego 
oraz przejazdami pojazdow transportuj(Jcych materialy. Byd(J to jednak uci~zliwosci Of··esowe 
i ust(Jpi(J po zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstale na etapie realizacji in estycji 
byd(J odpowiednio magazynowane, a nastypnie przekazywane uprawnionym podmio om do 
zagospodarowania. 
Eksploatacja przedsiywziycia bydzie wi(Jzala siy z emisj(J zanieczyszczen do powietrila oraz 
halasu, pochodZ(fc(J z pojazdow poruszaj(Jcych siy po drodze. Duzy wplyw na wielkos~ emisji 
i rozklad styzen zanieczyszczen rna przede wszystkim wielkosc i struktura ruchu, a pbnad to 
stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. ~I 
Planowane przedsiywziycie rna na celu poprawy stanu nawierzchni, co doprow dzi do 
zmniejszenia emisji halasu, a zwiykszona plynnosc ruchu moze przyczynic siy do zmni jszenia 
emisji substancji do powietrza. Planowana przebudowa drogi przede wszystkim po awi w 
znacz(Jcy spa sob stan techniczny drogi, bezpieczenstwo na drodze oraz ruch pieszych .• 
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Z informacji zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej przedsiywzit(cia wynika, ze wody 
opadowe z jezdni i poboczy drogi byd'l odprowadzane poprzez zastosowanie odpowiednich 
pochylen poprzecznych i podluznych w teren. 

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuk'l budowlan'l oraz obowi'lzuj'lcymi 
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwosc wyst'lpienia powaznej awarii. Istnieje jednak 
mozliwosc wyst'lpienia awarii w fazie eksploatacji przedsiywzit(cia, gdy w przypadku kolizji 
drogowych pojazdow przewoz'lcych materialy niebezpieczne, materialy te zostan'l uwolnione 
do srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy 
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w porownaniu z sytuacja obecn'l. 

Teren inwestycji polozony jest poza obszarami objytymi ochrona na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Puszcza 
Napiwodzko Ramucka PLB280007, znajduje sit( w odleglosci okolo 16,6 km w kierunku 
polnocnym od planowanej inwestycji. 
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