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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 lIstawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiL informacji 
o srodowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodo iska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 353) 
w zwi~zku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania admini ·tracyjnego 
(tekstjednolity: Oz. U. z 2016 roku , poz. 23), a takZe § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzC)dzenia Rad y Ministr6w 
z dnia 9 1istopada 20 1 0 roku w sprawie przedsiywziyc mog~cych znaCZqCO oddzialywac na rodO\visko 
(Oz. U. z 2016 roku, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gminy Wieczfnia Koscielna. 
Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, dotycz~cego wydanla decyzj i 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Przebudowie drogi 
transportu rolnego w miejscowosci Grzebsk, gm. Wieczfnia Koscielna. Przebudowa d ogi b9dzie 
prowadzona na terenie oznaczonym nr ew.: 36, 95 w obrybie Lyg, 8, 9/2, 10, II, 12, 13, 4, 20, 195 
w obrybie Grzebsk. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie Gminy Wieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie 

postanawiam 

odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przec iyv.ziycia 
polegajqcego na: Przebudowie drogi transportu rolnego w miejscowosci Grzebsl<, gm. Vicczfnia 
Koscielna. Przebudowa drogi byd zie prowadzona na terenie oznaczonym nr ew.: 36 , 95 W obJ'ybie 
Lyg, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14,20, 195 w obrybie Grzebsk 

Uzasadnienie 

W dniu 23 maja 2016 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna. Wieczfnia Ko cielna 48. 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpila do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wyclaJ ic c1 cc\7i i 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiyvvziycia polegajC)cego na: Przebud o \'ie drogi 
transportu rolnego w miejscowosci Grzebsk, gm. Wieczfnia Koscielna. Przebudowa c1rlJgi bydzie 
prowadzona na terenie oznaczonym nr ew.: 36, 95 w obrybie Lyg, 8, 9/2, 10, II, 12, 13. I 
w obrybie Grzebsk . Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie Gminy 
Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane za!qczniki zgodnie z art. 74 liSt. 1 L1sta\\ ~ 
z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodo\\'i sku i jego ochrulli ' . Lid Dd 1-.' 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na srodowi sko (lekst jednulil): 
Oz. U. z 2016 roku, poz. 353). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na sJOdo'v\i sko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 liSt. 1 pkl 60 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 110gqcych 
znaczqco oddziafywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 roku, poz. 71) - tj.: ..drogi 0 nawierzch i twardej 
o calkowitej dfUgosci przedsiywziycia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. I pkl 3 i 32 oral 
obiekty mostowe w ciqgu drogi 0 nawierzchni twarclej, z wy!qczeniem przebudow), r6g OILlZ 

obiekt6w mostowych, Sfuzqcych do ObSfUgi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowan 'Gh poza 
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obszarami objytymi formami przyrody, 0 kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 L 0 ochronie przyrody ". 

Zawi~domieniem z dnia 30 maja 2016 roku, znak: GKiI.6220.2.20 16 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzj i 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo zamieszczone na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tahlicy 
ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom postypowania 
i soHysom wsi: Lyg i Grzebsk, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczellstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 roku. p0 7. 

353) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.2.20 16 z dnia 30 maja 2016 roku ZVvTllCil 
siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Pal1stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialy'vvaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Pbwiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq Nr ZNSA 71 A2.20 1() 
z dnia 14 czerwca 2016 roku (data wplywu: 20.06.2016 L) odstqpil od obowiqzku przeprov,ad zenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil Oplf11Y. iz dla 
przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko (opinia z dnia 9 czerwca 2016 roku, znak: WOOS-II.4240.828.20 J6.1A). 

W zwiqzku z pov.'yzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc Iqczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 liSt. 1 lIstawy z dnia 3 pazdziernika 2008 lUku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczellstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity : Oz. U. z 2016 roku, 353) 

postanowil odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 

sporzq,dzenia rapoliu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentujqc to 

w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowan w przedstawiony nizej spos6b: 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 


a) skali przedsiywziycia i wielkosci zaimowanego terenll oraz ich wzaiemnych proporcji: 
Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na przebudowie drogi transportu rolnego w miejscowosci 
Grzebsk, gmina Wieczfnia Koscielna. DhlgOSC przebudowywanego odcinka wynosic bydzie 1136.0m. 
Poczqtek drogi i jednoczesnie projektowanego odcinka znajdllje si y na skrzyzowaniu z drogq 
powiatowq, nr 2208W Zalyze - Grzebsk 0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,50 m, a koniec odcinka 
znajduje siy na skrzyzowaniu z drogq gminnq 0 nawierzchni zwirowej Grzebsk - Chmielewo \Vielki e. 
Projektowana droga posiada nawierzchniy z kruszywa naturalnego. Szerokosc pasa drogowego \\}nosi 
6,0 m. Droga nie posiada row6w drogowych . 
Teren przylegly stanowiq pola uprawne i lqki oraz w km 0+686 zabudowa zagrodowa. Wzdluz drog i 
poza pasem drogowym przebiega od km 0+686 do km 1 + 125 wodociqg W90. W km 0+060 pros[opadle 
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 0 KRI 

- spadek poprzeczny nawierzchni - 2% ; 

- spadek poboczny - 6 %; 
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l 

- szerokosc jezdni na odcinku szlakowym - 3,50 111 : 

- szerokos6 pobocza z kruszywa 1,25m; 
- nachylenie skarp ; 

W ramaeh inwestycji przewiduje si y wzmocnienie istniejqcej podbudovvy zwirowej ruszywem 
naturalnym, warstwq grubosei 10 cm i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dw6ch 
warstwach grubosci po 4 em. Pobo za planuje siy uzupelnic kruszywem naturalnym grubosci 8 em. 

informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze w ramaeh przebudow · drogi ni e 
przewiduje siy wycinki drzew. 

ciami w szcze 61nosci kumulowania si 

znajdujacych sis: na obszarze, na ktory bydzie oddzialywac przedsiywziycie: 

oddzial wan r edsi 


l uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia jego realizacja nie wplynie znaCZqCO na z :\Iiykszenie 

oddzialywan skumulowanych w rejonie inwestycji. 


c) wykorzystania zasobow naturaln vch, surowcow, paliw i energii: 

l karty informacyjnej przedsiywzi((cia wynika, ze do realizacji inwestycji zuzywane byd j materialy 

budowlane, takie jak: kruszywo naturalne, mieszanki bitumiczne i inne materialy p yszechnie 

stosowane w budownictwie drogowym. Wszystkie wykorzystane surowce, materialy, ener lia i woda 

potrzebne bydq jedynie w czasie wykonania robot budowlanych. W okresie eksploatacji biektu nie 

przewiduje siy biezqcego wykorzystania wody, suroweow, paliw oraz energii. 


d) emisji i wystypowania innych uei crzliwosci: 

W trakcie realizacji inwestycji wyslqpiq uciqzliwosci zwiqzane w przede wszystkim z em sjq halasLi 

oraz substancji do powietrza spowodowane pracq eiyzkiego sprzytu budowlanego oraz p zejazdami 

pojazdow transportujqcych materialy. Bydq to jednak uciqzJiwosci okrcsowe 

i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstale na etapie realizacji inwe. I)cji b((d<:) 

odpowiednio magazynowane, a nastypnie przekazywane uprawnlOnym podmi tom do 

zagospodarowania. 

Eksploatacja przedsiywziycia bydzie wiqzala si y z emisjq zanieczyszczell do powietrza OI~Z halasLl , 

pochodzqcq z pojazdow poruszajqcych siy po drodze. Ouzy wplyw na wielkosc emisji i rozUlad styZeI'l 

zanieczyszczen ma przede wszystkim wielkos6 i struktura ruchu, a ponad to stan techniczny ojazdo\v. 

rodzaj stosowanego paliwa i budowa siJnika. 

Planowane przedsiywziycie ma na celu poprawy stanu nawierzehni, co doprowadzi do zn le)SLCnla 

emisji halasu, a zwiykszona plynnosc ruchu moze przyczynic si y do zmniejszenia emisji su stancji do 

powietrza. Planowana przebudowa drogi przede wszystkim poprawi w znaCZqcy 

techniczny drogi, bezpieczenstwo na drodze oraz ruch pieszych. 

l informaeji zawartych w przedlozonej karcie informaeyjnej przedsiywziyeia wynika. 

opadowe z jezdni i poboczy drogi bt.;dq odprowadzane poprzez zastosowanie odpowiedniel 

poprzecznyeh i podluznych w teren. 


sp s6b SIan 

. :2 marCCIOdstqpienie od wymogow rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn 
1999r. w sprawie warunkow technicznyeh, jakim powinny odpowiadac drogi publi ne i ieh 
usytuowanie (Oz. U. 2016 r., poz. 124) w zakresie rezygnacji z rowow przydroznych moze n~l s t(\[Jic na 
podstawie § 107 cyt. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. ktorym do uszczone 
Sq indywidualne rozwiqzania urzqdzen odwadniajqcych uwzglydniajqce specyficzn \.varunki 
otoezenia i podloza, ktore mogq bye stosowane w szczegolnosci na drodze przebiegajqcym na terenie 
ehronionym, 
w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, w ternie gorskim, na obszarze oSLIwi skowym albo 
na terenie podlegajqeym wplywom eksploatacji gorniczej bqdz, w pozostalych przypa kaeh. na 
podstawie zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wydanej na podstawie art. 9 liS t. 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1 994r. Prawo budowlane (Oz. U. z 2016 1'. poz. 290). Sposob od\\odnieni(l dlOgi 111L' 

moze powodowac szkody na gruntach sqsiednich. 



e)ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglydnieniu uzywanych substancji i stosowanych 

technologii : 

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlanq oraz obowiqzujqcymi przepisami ppoz. 

i bhp minimalizuje mozliwosc wystqpienia powaznej awarii. Istnieje jednak mozliwosc \vyslqpienia 

awarii w fazie eksploatacji przedsiywziycia, gdy w przypadku kolizji drogowych pojazd6 w 

przewozqcych materialy niebezpieczne, materialy te zostanq uwolnione do srodowiska. Poprawa stanu 

technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w por6wnaniu z 

sytuacja obecnq. 


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

w szczeg61nosci przy istniejqcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania siy srodowi ska i 

odnawiania siy zasob6w naturalnych , walor6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz uY\arunkowan 

miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego uwzglydniajqc: 

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych : 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji orazjej poblizu nie wystypujq 

obszary wodno- blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 


b) obszary wybrzezy: 

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy. 


c) obszary g6rskie lub lesne: 

Przedmiotowe przedsiywziycie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi. 


d) obszary objyte ochronq, w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary ochronne zbiornik6w w6d 

sr6dlqdowych: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika , ze w miejscu realizacji inwestycji nie wystypuj<l obsza ry o bi ~ t c 


ochronq, w tym strefy ochronne ujyc w6d i obszary ochronne zbiornik6w sr6dl qdowych. 


e) obszary wymagajqce specjalnej ocruony ze wzgledu na wystypowanie gatunk6w roslin i zWierZ'll lub 

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ocruon'l ' w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale 

formy ochrony przyrody: 

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 ptak6w Puszcza Napivvod zko 

- Ramucka PLB280007, znajduje siy W odleglosci okolo 16,6 km w kierunku p61nocnym od 

planowanej inwestycji. 

Biorqc powyzsze pod uwagy, odstypuje siy od koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny 

oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko przyrodnicze. 


f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu oraz w jej poblizu wyslypowal y obszary. 

na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 


g) obszary 0 krajobrazie maj,!cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika , aby w miejscu realizacji inwestycji wystypowaly obszary 

o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gystosc zaludnienia: 

Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os.lkm2 (wg danych GUS z 2015 

r. ). 

i) obszary przylegaj(}ce do jezior: 

W zasiygu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystypujg jeziora. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej : 




Inwestycja nie bydzie realizowana w mleJscu \vystypowania uzdrowisk obszar6v. ochrony 
uzdrowiskowej. 

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do U\. arunkowall 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z: 
a) zasi u oddzial wania - obszaru eoaraficzne 0 i liczb ludnosci na kt6r 
oddzialywac: 

Zasiyg przestrzefillY oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczel 
ia 	miejsca 
jego realizacji. 

b) trans raniczneao charakteru oddzial wania rzedsi wziecia na oszcze 61ne element I L 'rodnicze: 

Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy nie wystqpi tran 'grani u ne 

oddzialywanie na srodowisko. 

c) wielkosci i zlozonosci oddzial wal1la Z uwz I dnieniell1 obci zenia istnie' ceo il frastrllktlll'Y 

technicznej: 

Ze wzglydu na charakter i skaly przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy mozliwosci v.yslqpienia 
oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsiywziycie nie bydzi tl znacz'lco 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
d) prawdopodobienstwo oddzialywania : 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajq wystqpienie oddzialywal1 na etapie 
realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skal y i charakter przedsiywziycia be _posrednie 
oddzialywania bydct mialy jedynie zasiyg lokalny i ogranicza siy do naj bl izszego terenu jego 
lokalizacji. 
e) czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia bydq kr6tkotrwale i odvvra' nine. a le 
powstale na etapie eksploatacji bydq mialy charakter cictgly, skorelowany swojq wielkosci I czasel11 
trwania z natyzeniem ruchu samochodowego na drodze. 

Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniell1 i wplywell1 na 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od occny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Z up. Wolt
TIlg! !Il~. M 

Otrzymujq: 
1. 	Gmina WieczJnia Koscielna 

WieczJnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczji1ia Koscie!na 

2. Strony postc;powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 PCII1sn-vowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Atflawie 
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 



3. 	 Pan Andrzej J((drzejewski 
Soltys wsi Grzebsk 
zam. Grzebsk 33, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Pan Leonard J((drzejewski 
Soltys wsi 
zam. L((g 7, 06 - 5J3 Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urzfdzie Gminy Wieczjnia Ko:;:cielnu 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

7. 	 A/a 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

