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RI.6220.4.2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodntezart.74 ust.3 ustawy zdnia3pażdziemika2008 r.oudostępnianiuinformacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiską oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r,, poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanią administraĘnego (Dz. U. 2016 poz. 23)
zauliadamiam, że:

1. postanowieniem nr 412016 z dnia2ł sierpnia20l6 r. znakRI.6220.4.20I6 odstąpiono
od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 29]4W Soczewka -

Łąck.
2. zostało zakoiczone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji

o środowi skowych uwarrrnkowaniach dla powyżs zego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. i0 § 1 Kpa organy administracji publicznej zobowięarle są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, aprzedwydaniem decyzji umożliwić
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów orazzgłoszonychżądń.

Strony mogą zapoznaó się z dokumentacją sprawy w Referacie Inwestycji i Rozwoju
w Gminie Łąck, ul. Gostynińska 2 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty
otrzymaria niniej sze go p i sma.

Otrzymują:
l , Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
2. Strony wg afi. 49 KPA (BlP UG w Łącku, tablica ogłoszeń UG w Łącku. na tablicy ogłoszeń UG Nolly

Duninów, u Sołtysa wsi Soczewka, Sendeń Duźy, Sendeń Mały. Łack)
3. ala

Sprawę prowadzi:

Mirosłar,va Sieczkorł,ska. Inspektor w Ręferacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Cminy w Łącku, u1. Gostynińska 2
pok. 15, tel.24 384 14 05
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Łąck, dnia 24,08.2016 r,

RI.6220.4.2016

P O S T AN O W I E N IE nr 4/2016

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 t. poz. 23), aft,63 ust. 2, art, 64 ust. 1 i art.
78 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanta na
środowisko (Dz. U. z2016r.poz.353) otaz § 3 ust.2pkt2wzwlązku z § 3 ust. 1pkt 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dńa 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływaÓ na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71) po rozpatrzeniu wniosku
Powiat Płocki -Zarząd Dróg Powiatowych, 09-400 Płock ul. Bielska 59, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr2974W Soczewka -Łąck".

postanawiam

odstąpić od obowiązku ptzepIowadzenia oceny oddziaŁywania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn; ,oPrzebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka -Łąck".

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia II.07.2016 r. Zaruąd Dróg Powiatowych w Płocku, 09-400 Płock,
ul. Bielska 59 wystąpił w sprawie wydania decyzjt o środowiskowych
uwarunkowaniach dla ptzedsięwzięcia pn. ; ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W
Soczewka -Łqck".

Zgodniezart.63 ustawy zdnia3 pńdztemika2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U.2016 r. poz.353) zwanej dalej ,,ustawą o udostępnianiu informacji
o środowisku", obowiązek przeprowadzęnia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływaó
na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się również, jeśIi organ nie
stwierdzi p ottzeby przeprowa dzęnia o ceny o ddziaływania na śro dowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku, postanowienie, o którym mowa wyżej wydaje się po zasięgnięciu opinii
regionalnego dyrektora ochrony środowiska otaz organ,q o którym mowa w art. 78.
Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na
środowisko (Dz. U. 2016 t, poz7 I).

Z przedŁożonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwztęcia wynika, żę zamięrzenie
inwestycyjnę zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziałyłvania możę być
wymagany w myśl § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporządzenia.



Zawiadomieniem z dnta 15.07.2016 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku, poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiocie
wydania decyzjt o środowiskowych uwarunkowaniach na realtzaĄę przedmiotowego
przedsięwzięcia.

Zostało róv,mież przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron
postępowania w niniej szej sprawie.
Zgodńe z art- 28 Kpa, ,,stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek", j ednakż ę przy ustalaniu kręg,, stron postępowania w konkretnej sprawie należy
stosować odpowiedni przepis prawa materialnego.
W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu
ustaleniakręgu stronpostępowania,opróczart.28 Kpa stosowanyjest ań. 74ust.1 pkt 3 ustawy
o udostępnianiu informacji, tj.: ,,do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach należy dołqczyć poświadczonq przez właściwy organ kopię mapy
ewidencyjnej obejmujqcej przewidlłvany teren, na którym będzie realizowąne przedsięwzięcie,
oraz obejmujqcej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie".

W związku ztym ustalono, ze stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele działek, na
których będzie ręalizowarle przedsięwzięcie otaznaktóre oddzińywać będzie przedsięwzięcie.

W niniejszym postępowaniu znalazł zastosowanię art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku tj.: ,,jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przelcracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodelau
postępowania administracyjnego". Przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
stanowi ,,strony mogq być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny nłyczajowo przyjęty w danej
miejscowoŚci sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych
przypadkach zayviadomienie bqdź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia".

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane
o czyrrnościach podejmowanych przez tut. orgźrn oTaz o możliwości zapoznawania
się z aktami gromadzonymi wtrakcie postępowania,atakżezgŁaszaniaewentualnychuwag lub
zasttzeżeń. (tablica ogłoszeń fut. Urzędu, bip, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Duninów
SoĘs Wsi Soczewka, Sołtys Wsi SendeńMały, Sohys Wsi Sendeń Duzy).

Ponadto, wypełniając dyspozycj ę ań. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku, Wójt Gminy Łąck, zwrocił się z pismem dnia 15.07.2016 t.
do Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu
ewentualnego raportu dla ww. przedsięwzięcia.
W odpowiedzi, dniaz7.07.2016 r. Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Płocku wydał
opinię sanitamą o znaku PPIS/ZNS/45ll87lGBl4714l2016, w której wyrazlł opinię o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzl.aływartia przedsięwzięcia na środowisko.

Wypełniając dyspozycj ę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku, Wójt Gminy Łąck, zvn"róclŁ się z pismem dnia 75.07.2016 t.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu
ewentualnego raporfu dla ww. przedsięwzięcia.
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W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię dnia
29.0].2016 r. o znaku WOOŚ.II.4240.I098.2016.MP, w której vłyrazlłopinię o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W niniej szym r ozstrzygnięciu uwzględniono :

informacj e określone w Karcie informacyj nej przedsi ęw zięcia,
opinię sanitarną Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o znaku
PPIS/ZNS/ 45 I l 87 l GB l 47 7 4 l 20 I 6 z dnia 27 .07 .20 I 6 r.,
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza,wie o znaku
WOOS.II.4240.I 098.20 1 6.MP z dnia 29 .07 .20I 6 r.,

szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku, a mianowicie:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięw zięcia z uwzględnieniem :

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne
proporcje.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-
Łącknaterenie Łąck i Nołvy Duninów. Przebudową objęty zostanie odcinek o długości około
9.4 km.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się:
o Ftezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni;
o wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni jezdni z mieszarlki

mineraino - asfaltowej w ilości średnio 725 kglmŻ;
. wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową

emulsją kationową;
o Lokalnie rozbiórkę nawierzchni jezdni, korytowanie wraz zagęszczeniem podłoża oraz

wykonanie nowych warstw konstrukcyj nych dro gi ;

o korektę geometrii skrzyzowń;
. Ścigcie zawyżonych poboczy;
. Wzmocnienie poboczy otM remont nawierzchni istniejących zjazdów warstwą

kruszywa łamanego;
v o odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;

. wykonanie rozbiórki istniejących chodników i budowę nowych bądżichprzebudowę,
o Budowę zatok autobusowych w miejscowości sendeń Doiry:.
o w razie konieczności przeprowadzonabędzie wycinka drzew i krzewów kolidujących

z inwestycją;
o wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Istniejąca droga posiada juz system odwodnienia, który spełnia swoje zadanie w wieloletniej
eksploatacji.

Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada zmiewtą szerokość od 5m do 6m.

W pasie drogowym i w jego sąsiedżwie biegnie pod ziemią sieć wodociągowa,
telekomunikacyjna i elektroenetgetyczna oraznapowtętrzna sieć elektroenergeĘczna.

h) Powiqzania z innymi przetlsięwzięciami, w szczególno,ści kumttlowanie się
clcltlzictlylvań przedsięwzięć znajdtjclcych się na obszarze, na który bętlzie
o dclz i ałyl,v ać pr z e ds i ęw z i ę c i e.
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Planowana inwestycja będzie częściowo powlązanaz innymi przedsięwzięciami - istniejącymi
drogami w jej pobliZu. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje kumulacji oddziaływania z innymi przedsięwzięciam| które mogłyby istotnie
negatyvmie o ddziaływ ać na środowisko.

c) Wykorzystywąnie zasobów naturalnych.

Na etapie realtzacjt planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie materiałów
budowlanych typowych dla tego rodzĄu inwestycji.
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji wystąpi zapottzebowanie na środki i materiały
do utrzymania czystości jezdnt oraz ewentualnych napraw.

d) Emisja i występowanie innych uciqzliwości, surowców , paliw i energii

W trakcje realizacji inwestycji wystąpią ucipliwości związarte przede wszystkim z emisją
hałasu oraz zanięczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza spowodowane pracą maszyn
i urządzeń oruz ciężkiego sprzętu budowlanego. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe
i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu mińmalizaĄi oddziaływania na
środowisko stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie. Prace budowlane prowadzone będą
w godzinach od 600 do 2200. Powstające na etapie rcalizacji przedsięwzięcia odpady będą
gromadzone selektywne, a następnie zagospodarowane zgodnie z obowięującymi przepisami.
Dla pracowników zostanie zorgańzowane zaplecze sanitarne.
Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie występowało przede wszystkim
w czasie jego realizacji.

W okresie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie zvńązane z: emisją zanieczyszczeń
do powietrza atmosferycznego, emisją hałasu, emisją ścieków deszczowych, powstawaniem
odpadów.
W fazie eksploatacji inwestycji, źtodłem emisji gazów i pyłów do powietrza będzie ruch
pojazdów. Przedmiotowe zadanie nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeńpyłowych
i gazowych. Inwestycj a poza poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą uzyskamy
dzięki budowie nowej nawierzchni jezdni wpłynie korzystnie na płynność ruchu, co przełoży
się wprost na poprawę warunków związanych ze zmniejszeniem ilości spalin i pyłów
emitowanych do atmosfery, a zatem wiĘe się ze zmniejszeniem szkodliwości ekologicznej.
Emisje zartieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza po przebudowie omawianego
obiektu nie spowodują istotnego oddziałlłvania na środowisko.
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do istniejącego systemu odwadniania.

e) ryzyka wystqpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych
substancj i i stosow anych te chnolo gii.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii,

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przry istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczenia się środowiska i odnowienia zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

ą obszarach wodno-błotnych oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane b ędzie p oza ob szarami wo dno -błotnymi, j ak
również poza obszarem o płytkim zaleganiu wód gruntowych.



.
b) Obszarach wybrzezy

P l anowane przedsięwzię ci e zl okal izowane będzie poza ob szar ami vłybrzeĘ
c) Obszary górskie lub leśne,

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach górskich. Droga objęta
przedsięwzięciem będzie częściowo realizowana na terenach leśnych.

d) obszary objęte ochronq, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne
zb i orników w ó d śr ó dl qdowy ch

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć
wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względuna występowanie gatunków roślin
i zw ierzątlub ich s iedli sk przyrodniczych obj ętych ochroną, w tym ob szary Natur a 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyr ody .

Planowana inwestycja na odciŃu około 4,5 km położona jest w Gostynińsko-
Włocławskim Parku Krajobrazowym. W odległości około 1,5km od Rezerwatu

,,UroczyskaŁąckte" około 1,5 km. Realizacja inwestycji może wymagać nieznacznej
wycinki drzęw i krzewów na które będzie konieczne na które będzie konieczne
uzyskanie stosownego zęzwolenia.
Ze wzgIędu na zakres planowanego przedsięwzięcia,jego parametry techniczne orM
zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksżahowanie powieruchni terenu,

nie wpłynie na roślinność tego obszaru orazńę zakJóca szlaków migracji zwierzyny.
Biorąc povłyższe pod uwagę stwierdza się, ze przedsięwzięcie nie będzie oddzińywać
negatywnie w sposób znaczący na cele i zasoby ochrony przyrody, w tym na spójność
Natury 2000

fl Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przelcroczone.
Z przedłożonych materiałów nie wynika, w miejscu realizaĄt planowanej inwestycji
oraz jej poblizu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska
zostńy przekroczone.

\v g) Obszary o lcrajobrazie majqcym znączenie historyczne, kulturowe lub ąrcheologiczne
Z dokumentacji nie wynika, ze w miejscurealizacji inwestycji orazjej pobliżu nie
występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) Gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Łąck wynosi 57 osóbllcr?, na terenie gminy
Nowy Duninów 21 osob ,km2

' 
Obszary przylegajqce dojezior
W rejonie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują jeziora.

j) Uzdrowiską i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony
uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania ronłażanego, w odniesieniu do
uwarunkowań wynikających w pkt 1 i 2 wynikające z :



ą zasięgu oddziabl,vania obszaru geograficznego i liczby ludności, ną hórq
prz e ds i ęwzi ę cie moż e o ddziaływ ać ;
Uciązliwośc na etapie realizacji planowanej inwestycji ograniczona będzie
do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego pracami budowlanymi, które ustąpi
po zakonczeniu robót. Zasięg przestrzenny oddziaływulia przedmiotowego
przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego eksploatacji;

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elemenĘ
przyrodnicze;
Ze względu na zakręs i rodzaj planowanej inwestycji nie istnieje możliwość
wystąpienia transgranicznę oddziaływanie na środowisko;

c) wielkość i złozoność oddziaĘłvania, z uwzględnieniem obciqzenia istniejqcej
i nfr a s tr ukt ury t e c hni c z n ej ;
Zewzględuna charakter i niewielką skalę przedmiotowej inwesĘcji nie przewiduje się
możliwości występowania oddziaŁywń o znacznej wielkości lub złożoności.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaŁylvaó
na środowisko;

d) prawdopodobieństwa oddziaĄnv ania;
Oddziaływanie na środowisko będzie zwięane głównie zfaząrcalizaĄi i eksploatacji
przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie
oddziaływaniabędąmiały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu
jego lokalizacji;

ą czasu trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania;
Oddziaływanie jakie wystąpi podczas realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe
i ustąpią po zakottczeniu prac budowlanych. W faza eksploatacjiprzedsięwzięcia będą
występował oddziaływatia spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza
spowodowane ruchem pojazdów. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje się
istotnego wzrostu oddziaŁy-łvartia na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie o znaku WOOŚ.II.4240.1098.2016.MP z dnia29.0].2016 r. i opinię
sanitamą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Płocku o znaku
PPIS/ZNS/45I|97lGBl47]4l20I6 zdniaz7.07.2016r. atakże zewzględuna brak innych uwag
bądź zasttzeżęń w trakcie postępowania odstąpienie od przeprowadzenia oceny
oddzińywartia przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.
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