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Rr.6220.3.2016

tr-1ck, dnia 02.08 .2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o irodowislru i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywonia na irodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodelcs postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23)
zawiadarrtiam, 2e:

1. postanowieniem nr 312016 z dnia 2 sierpnia20l6 r. 2nakRI.6220.3.2016 odst4piono
od obowi4zku prueprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
przedsigwziEcia polegaj4cego na przebudowie drogi gminnej ff 290723W relacji
DK60-DP297 7W, gmina N-qck.

2. zostalo zakonczone postgpowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla powylszego przedsigwzigcia.

Stosownie do art. 10 $ I Kpa organy administracji publicznej zobowiryane s4 zapewnid
stronom czynrLy udzia\wkuhdym stadium postgpowania, aprzed wydaniem decyzji umozliwii
wypowiedzenie sig co do zebranych dowod6w i material6w oruz zgloszonych zEdah.

Strony mog4 zapoznad sig z dokumentacj4 sprawy w Referacie Inwestycji i Rozwoju
w Gminie tr 4ck, ul. Gostyniriska 2 w godzinach pracy Urzgdu w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniej s zego pi sma.

Otr4vmuj4:
1. Franciszek Rytwiriski Uslugi Projektowe S.C. - Petnomocnik Gminy N,Eck- inwestor
2. Strony wg art. 49 KPA (BIP, tablica ogloszerl tut. Urzgdu, Soltys Wsi Wola L4ck)
3. ala

Sprawg prowadzi:

Miroslawa Sieczkowska, Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzgdu Gminy w l-4cku, ul. Gostyniriska 2
pok. 15, tel. 24 384 14 05
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L1ck, dnia 02.08.2016 r.

Rr.6220.3.2016

P O S T A N O W I E N I E nr 312016

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekstjednolity:Dz.U.z2016r.poz.23),art.63 ust. 2,art.64 ust. I iart.78
ustawy z dnia3 pu2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywani a na Srodowisko
(Dz.U.z2016r.,poz.353)oraz$3ust.2pkt2wzwiqzkuz$3ust. lpkt60rozporz1dzenia
Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 20L0 r. w sprawie przedsigwzigc mog?cych znacz4co
oddzialywa(, na Srodowisko (Dz. U. 22016 r. poz.7l) po rozpatrzeniu wniosku Gminy tr Eck,
dzialaj1cej przez pelnomocnika Pana Franciszka Rytwiriskieg Uslugi Projektowe S.C,
09-400 Plock, ul. Andersa 42, w sprawie wydania decyzji o Srodowi skowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: orPrzebudowa drogi gminnej
nr 290723W relacji DK60-DP2977W, gmina L4ckoo.

postanawiam

odst4pi6 od obowi4zku przeprowadzenia oceny oddzialywaria na Srodowisko
dlaprzedsigwzigcia pn. : ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK60-DP2977W,
gmina L4ck".

UZASADNIBNIE

Wnioskiem z dnia 10.06.2016 r. Pelnomocnik Pan Franciszek Rytwiriski Uslugi Projektowe
S.C., 09-400 Plock, ul. Andersa 42 Gminy N-qck wyst4pil w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi gwzigcia pn. : ,, Przebudowa drogi
gminnej nr 290723W relacji DK60-DP2977W, gmina tr-qck".

Zgodnie z art.63 ustawy z dnia3 puldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie , udziale spoleczerlstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (D2.U.2016 r. poz.353) zwanej dalej ,,ustaw4 o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku", obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziEcia
na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigciamog4cego potencjalnie zf,raczqco oddzialywa(,
na Srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wlaSciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje sig r6wniez, jeSli organ
nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 puldziernika 2008 r. ustawy o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku, postanowienie, o kt6rym mowa wyzej wydaje sig po zasiggnigciu opinii
regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska oraz organu, o kt6rym mowa w art. 78.
Kwalifikacji planowanego przedsigwzigcia do kategorii przedsigwzigi mog4cych znacz4co
oddzialywat na Srodowisko dokonuje sig na podstawie rczporzEdzenia Rady Ministr6w
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigl mog4cych znaczqco oddziaNywai
na Srodowisko (Dz. U . 2016 r. poz. 7 1).

Z przedloZonej do wniosku Karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, 2e zarierzenie
inwestycyjne zalicza sig do przedsigwzigl, mog4cych potencjalnie znacz4co oddziaNywac



na Srodowisko, dla kt6rych obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywania mohe
by6 wym agaly w mySl g 3 ust. I pkt 60 w/w rozporz4dzenia.

Zawiadomieniem z dnia 22.06.2016 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, poinformowano strony o wszczgciu postgpowania w przedmiocie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Zostalo r6wniez przeprowadzone postgpowanie dowodowe w zakresie ustalenia krggu stron
postgpowania w niniej szej sprawie.
Zgodnie z art.28Kpa,,,stron4 jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowi4zku dotyczy
postgpowanie albo kto 24da czynnoSci organu ze wzglgdu na sw6j interes prawny
lub obowiryek" ,j ednakz e przy ustalaniu krgg., stron postgpowania w konkretnej sprawie nale|y
stosowai odpowiedni przepis prawa materialnego.
W sprawach dotycz4cych wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w celu
ustalenia krggu stron postgpow arria, opr6cz art. 28 Kpa stosowany j est art. 7 4 ust. I pkt 3 ustawy
o udostgpnianiu informacj i, tj . : ,, do wnioslat o wydanie decyzj i o irodowiskowych
uwarunkowaniach nalezy dolqczyt poiwiadczonq przez wlaiciwy organ kopig mapy
ewidencyjnej obejmujqcej przewidywany teren, na kt6rym bgdzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz obejmujqcej obszar, no h6ry oddziatywat bgdzie przedsigwzigcie".

W zwi4zku z tym ustalono, ze stronami w niniejszym postgpowaniu s4 wlaSciciele dziaNek, na
kt6rych bgdzie realizowane przedsigwzigcie orazna kt6re oddzialywai bEdzie przedsigwzigcie.

W niniejszym postgpowaniu znalazl zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku tj.: ,,jeheli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o
irodowiskowych uwarunkowaniach przelvacza 20, stosuje sig przepis art. 49 Kodelcsu
postgpowania administracyjnego". Przepis art. 49 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
stanowi ,, strony mogq byt zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoiciach organfw
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny nvyczajowo przyjgty w danej
miejscowoici sposdb publicznego oglaszania, jeieli przepis szczeg6lny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bqdi dorgczenie uwaza sig za dokonane po uplywie czternastu dni
od dnia publicznego ogloszenia".

Wobec povryhszego, na kuizdym etapie postgpowania, strony byly powiadamiane
o czynnoSciach podejmowanych przez tut. organ oraz o moZliwoSci zapoznawania
sig z aktami gromadzonymi w trakcie postgpowania, atakhe zglaszania ewentualnych uwag lub
zastrzehef. (tablica ogloszentut.Urzgdu, bip, Sottys Wsi Wola tr-4cka).

Ponadto, wypelniaj1c dyspozycjE art. 64 ust. I pkt 2 oraz art. 78 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, W6jt Gminy tr-4ck, zwrocil sig z pismem dnia 22.06.2016 r.
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku o wydanie opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziEcia na Srodowisko i okreslenie zakresu
ewentualnego raportu dla ww. przedsigwzigcia.
W odpowiedzi, dnia 04.07.201,6 r. Parlstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku wydal
opinig sanitarn4 o znaku PPIS/ZNS/45ll65lMWl4l35l20l6, w ktorej v,ryrazil opinig o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziEciana Srodowisko.

Wypelniaj4c dyspozycjg art. 64 ust. I pkt I ustawy o udostgpnianiu ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, W6jt Gmjny tr-1ck, zvrrocil. sig z pismem dnia 22.06.2016 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o wydanie opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziqcia na Srodowisko i okreslenie zakresu
ewentualne go raportu dla ww. przedsig wziEcia.
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W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydal opinig dnia
11.07.2016 r. o znaku WOOS.II.4240.976.2016.PC, w kt6rej wyrazrl opinig o braku potrzeby
przepro w adzenia o c eny o ddzialywani a prz e d s i g w ziEcia na Sro do wi sko .

W niniej szym rczstrzygnigciu uwzglgdniono :

informacj e okreSlone w Karcie informacyj nej przedsig wziEcia,
opinig sanitarn4 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku o znaku
PPIS/ZNS/45 I /65/MW I 413 5 l20l 6 z dnia 04.07 .201 6 r .,
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o znaku
WOOS. 11.4240 .97 6.201 6.PC z dnia 1 1 .07 .201 6 r.,
szczeg6lowe uwarunkowania okreSlone w art. 63 ust. I pkt 1-3 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, a mianowicie:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem:

a) Skali przedsigwzigcia i wielkoflci zajmowanego terenu oraz ich wzajemne
proporcje.

Planowane przedsigwzigcie polegai bgdzie na przebudowie drogi gminnej, stanowi4cej
N4cznik pomigdzy drog4 krajow4 nr 60, a drog4 powiatow4 nr 2977W na dlugoSci okolo 2krn
Obecnie jest to droga zwirowa, wzmocniona tluczniem i gruzem w miejscach trudno
przejezdnych, umozliwial1ca dojazd do zlokalizowanych wzdluZ niej zabudowarl, siedlisk i
teren6w uprawnych. Szeroko(;C, jezdni drogi wyniesie do 5m. W zakres inwestycji wchodzi
profilowanie istniej4cej drogi Zwirowej z zaggszczeniem podloha, warstwy wzmacniq4cej z
kruszywa lamane go, vlohenie warstwy wiqh1cej Scieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie
istniej4cych poboczy kruszywem lamanym, oznakowanie.

Na fragmencie przedmiotowej drogi, przebiegaj4cym przez miejscowoSi Wolat-1cka po obu
stronach drogi zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. W pasie drogowym i w jego
s4siedawie istnieje napowietrzna sied elektroenergetyczna oraz biegnie pod ziemi4 siei
wodoci4gowa i telekomunikacyjna.

b) Powiqzania z innymi przedsigwzigciami, w szczeg1lnoici lcumulowanie sig
oddzialywari przedsigwzigt znajdujqcych sig na obszarze, no kt6ry bgdzie
o ddzi alyw at pr ze ds i gw zi g c i e.

Planowana inwestycja bgdzie czgsciowo powi4zana z innymi przedsigwzigciami (s4siaduj4ce
drogi). Z uwagi na rodzaj i skalg planowanej inwestycji nie przewiduje sig wyst4pienia
ponadnormatywnego kumulowaria sig oddzialywari przedsigwziEc znajduj4cych
sig na obszarze na kt6rym bgdzie oddzialywai inwestycja.

c) Wykorzystywanie zasob6w naturalnych.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig wykorzystanie material6w
budowlanych typovvych dla tego rodzaju inwestycji.

d) Emisja i wystgpowanie innych uciqzliwoici, surowcfw , paliw i energii

W trakcj e realizacji inwestycji wyst4pi4 uci4zliwoSci zwi4zane przede wszystkim z emisj4
halasu oraz zanieczyszczeh pylowych i gazovvych do powietrza spowodowane pracq maszyn
i urzqdzen oraz cigzkiego sprzgtu budowlanego. Bgde to jednak uci4zliwoSci kr6tkotrwale
i ust4pi4 po zakonczeniu prac budowlanych. W celu minimal izacji oddzialywania na
Srodowisko stosowany bgdzie sprzgt sprawny technicznie. Prace budowlane prowadzone bgd4
w godzinach od 600 do 2200. Powstaj4ce na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady bgdE



gromadzone selektywne, a nastgpnie zagospodarowane zgodnie z obowi4zuj4cymi
D I a prac o wnik6w zo stani e zor ganizowane zaplecze sanitarne.
Oddzialywanie planowanego przedsigwziEcia bgdzie wystgpowalo przede
w czasie jego rcalizacji.

przeplsaml.

wszystkim

W okresie eksplo atacji planowane przedsigwzigcie bgdzie zwiqzane z: emisj4 zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego, emisj4 halasu, emisj4 Sciek6w deszczowych, powstawaniem
odpad6w.
Przebudowa istniej4cego ukladu drogowego, bez zmiany lokalizacji drogi, nie pociEga za
sob4 zmiany organizacji ruchu drogowego w tym rejonie, a wigc nie przewiduje sig

znacz4cych zmian w natEheniu ruchu. Poziom dZwigku, kt6ry jest zaleZny w znacznej mierze
od natghenia ruchu, r6wniez nie ulegnie zasadniczej zmiarie. Du?y wplyw na wielkoSi emisji
irozl<lad stgzenia zarieczyszczen bgdzie miala przede wszystkim wielkoSd i struktura ruchu, a
ponadto stan techniczny pojazd6w samochod6w, rodz{l stosowanego paliwa i budowa silnika.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi przewidzianojako powierzchniowe do ziemi.

e) ryzyko wystqpienia powa1nej m,varii przy uwzglgdnieniu uzywanych
sub stancj i i stos ow anych te chnologii.

Planowane przedsigwzigcie nie nale?y do inwestycji stwarzaj4cych zagrohenie wyst4pienia
powaznej awarii.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem moZliwego zzgroilenia dla
Srodowiskao w szczegfilno5ci prry istniej4cym uZytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczenia sig Srodowiska i odnowienia zasob6w naturalnych, walor6w
przyrodnicrych i krajobrazowych oraz uwarunkowari miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego - uwzglgdniaj4ce:

a) obszarach wodno-blotnych oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu w6d podziemnych

P lanowane przedsigwzi gcie zlokalizowane b gdzie poza ob szarami wodno-blotnymi, j ak

r6wnieZ poza obszarem o plytkim zaleganiu w6d gruntowych.

b) Obszarach wybrzezy

P lanowane przeds i gwzi g c ie zl okal izo wane bEdzie poza ob szaram i vtybrzezy

c) Obszary gorskie lub lefne,

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowanebEdzie poza obszarami g6rskimi. Fragment
odcinka drogi przebiega w poblizu teren6w zalesionych.

d) obszary objqte ochronq, w tym strefy ochronne ujqt wody i obszary ochronne zbiornik6w w6d

ir6dlqdowych

W rejonie inwestycji nie wystgpuj4 obszary objgte ochron4 w tym strefy ochronne ujgd

w6d i obszary ochronne zbiornik6w w6d Srodl4dolvych.

e) Obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunk6w roSlin i
ntierzqt lub ich siedlisk przyrodniczych objgtych ochronq, w tym obszary Natura 2000 orqz

pozostale formy ochrony przyrody.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie w Gostynirlsko-G4biriskim Obszarze

Chronionego Krajobrazu. Okolo 1,6 km od planowanej inwestycji poloZony jest

obszar Natura 2000 ,,Uroczyska tr-4ckie".

Ze wzglgdu na zakres planowanego przedsigwzigcia, jego parametry techniczne oraz

zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztaltowanie powierzchni terenu,

nie wplynie na roSlinnoS6 tego obszaru orv nie zald,oca szlak6w migracji zwierzyny.



Bior4c powylsze pod uwagg stwierdza sig, 2e przedsigwzigcie nie bgdzie oddzialywac

negatywnie w spos6b znacz1cy na cele i zasoby ochrony przyrody, w tym na sp6jnoSi

Natury 2000

fl Obszary na kt6rych stondordy jakoici irodowiska zostaly przekroczone.

Z dokumentacji nie wynika, aby inwestycj arcalizowana bylana obszarach na kt6rych

standardy j akoSci Srodowiska zostaly przekroc zone.

g) Obszary o lvajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z dokumentacji nie wynika,2e w miejscu rcalizacji inwestycji orazjej poblizu nie

wystEpuj4 obszary o krajobrazie maj4cym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeolo giczne.

h) Ggstoit zaludnienia

Na terenie gminy N-4ck ggstoSi zaludnienia wynosi 57 os./km2

, Obszary przylegajqce do jezior

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej poblizu nie wystqpuje jeziora i inne

naturalne zbiorniki wod stoj 4cych.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony

uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala moiliwego oddziatywania ronnainnego, w odniesieniu do
uwarunkowafi wynikaj4cych w pkt I i2 rvynikaj qce z i

a) zasiggu oddziatywania obszaru geograficznego i liczby ludnoici, no h6rq
przedsigwzigcie moze oddzialywat ;
Przedsigwzigcie nie powoduje zmiarry zasiggu oddzialywania, przedmiotowej drogi
bgdzie lokalny i ograniczy sig do najbli2szego terenu inwestycji;

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczeg6lne elementy
przyrodnicze;
Uwzglgdniaj1c charakter inwestycji oraz jego odlegloSd od najblilszej granicy pafstwa,
nie wyst4pi transgraniczne oddzialywanie na drodowisko;

c) wielkoit i zlozonoi6 oddzialywania, z uwzglgdnieniem obciqzenia istniejqcej
i nfr a s tr uhury t e c hni c znej ;
Rodzaj i zakres przedsigwzigcia nie ma rrylywu negatywnego na istniej4c4
infrastrukturg;

d) praw dopodobieftstw a oddziatyw ania ;
Oddzialywanie na Srodowisko bgdzie zwiqzarre gl6wnie z faz4 realizacji i eksplo atacji
przedsigwziEcia. Z uwagi na skalg i charakter przedsigwzigciabezpoSrednie
oddziaLywania bEdq mialy jedynie zasiEg lokalny i ogranicz4 sig do najblilszego terenu
jego lokalizacji;

e) czosu trwania, czgstotliwoit i odwracalnoSt oddziatywania;
Oddzialywanie jakie wyst4pi podczas realizacji przedsigwziEcia bgd4 kr6tkotrwale

i odwracalne, a uci4zliwoSci ustan4 wraz z zakoficzeniem prac. Faza eksploatacji
przedsigwziEcia bEdq mialy charakter ci4gly, skorelowany swoj4 wielkoSci4 i czasem
trwania z nateheniem ruchu samochodoweso na drodze.



Bior4c pod uwagE przedstawione okolicznoSci oraz opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie o znaku WOOS.IT.4240.976.2016.PC z dnia 11.07.2016 r. i opinig
sanitarn4 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku o znaku
PPIS/ZNS/451/65/MW|4L35|20L6 z dnia 04.07.2016 r. a takhe ze wzglgdu na brak innych
uwag b4dL zastrzehen w trakcie postgpowania - odst4pienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko jest uzasadnione.

POUCZENIB

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zahalenie.

Postanowienie, na kt6re nie stuZy zu2alenie, strona mohe zaskar?yt tylko w odwolaniu
od decyzji (art. 142 Kodeksu postgpowania administracyjnego).
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Otrrymuje:
l. Franciszek Rytwiriski Ustugi Projektowe S.C.
2. Strony wg art. 49 KPA (BIP, Tablica ogloszeri tut. Urzgdu, Sohys wsi Wola N,qcka)
3. ala
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