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Łódź, 9 czerwca 2020 r. 

 

 

 

WOOŚ.4220.372.2020.AZi 

 

Sz. P. Jarosław Papuga 

Wójt Gminy Nieborów 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1839), w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z 20 maja 2020 r. Powiatu 

Łowickiego reprezentowanego przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Nieborów z 28 maja 2020 r., znak: 

ROS.6220.13.2020.JS, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą 

informacyjną przedsięwzięcia, 

wyrażam opinię że, 

I. Dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego nr JNI 01014467 – 

most na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej nr 2714 E relacji Ruszki – Kompina – 

Nieborów w miejscowości Kompina, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko; 

II. Wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następujących istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji 

i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych 

i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1) W przypadku prowadzenia prac realizacyjnych w okresie szczytu sezonu lęgowego 

większości zwierząt (od 1 marca do 15 sierpnia) prace powinny być prowadzone pod 

nadzorem inwestorskim przyrodniczym. W pozostałym terminie, bezpośrednio (1 – 3 

dni) przed rozpoczęciem prac należy dokonać lustracji terenu inwestycji i terenu z nim 

sąsiadującego przez specjalistę przyrodnika pod kątem weryfikacji obecności 

siedlisk/gatunków chronionych, rzadkich, cennych przyrodniczo. W przypadku 

stwierdzenia obecności ww. siedlisk/gatunków prace należy wstrzymać, a następnie 

uzyskać stosowne zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko 

występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt, roślin lub 

grzybów objętych ochroną zgodnie z przepisami odrębnymi lub/i zastosować inne 

zalecone przez specjalistę przyrodnika działania minimalizujące i/lub kompensujące. 

Kontrola winna być udokumentowana. 
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2) Zaplecze budowy, park maszynowy oraz miejsce składowania materiałów budowlanych 

należy zlokalizować na terenach przekształconych, poza terenami doliny rzecznej 

i terenami zalewowymi, terenami podmokłymi, terenami zadrzewionymi, terenami 

w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, obszarami objętymi ochroną 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz innymi obszarami o wysokiej wartości 

przyrodniczej; w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 

przekształcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie 

czynnej). Po ukończeniu prac należy zapewnić przywrócenie terenu do stanu 

poprzedzającego ich rozpoczęcie. 

3) Mając na względzie wpływ na przyrodę i krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, teren budowy należy utrzymywać w należytym 

stanie, a po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować nie pozostawiając 

żadnych materiałów i odpadów w rejonie prowadzonych prac. W celu ochrony walorów 

krajobrazowych terenu obiekty należy zaprojektować w stonowanych barwach. 

4) Prace w obrębie rzeki Bzury należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Prace 

związane z rozbiórką i budową obiektu mostowego prowadzić bez ingerencji w koryto 

cieku oraz pozostawić naturalne koryto bez stosowania umocnień dna i brzegów.  

5) Prace należy prowadzić bez ograniczania przepływu wody w rzece, należy zapewnić 

stały, niezakłócony przepływ wód.  

6) W celu zabezpieczenia koryta rzeki przed wpadaniem gruzu i innych odpadów 

z rozbiórki i budowy mostu w trakcie prowadzenia prac oraz podczas prac 

zabezpieczających i wykończeniowych należy wykonać deskowanie pełne pod spodem 

przęsła lub podwiesić siatkę o drobnych oczkach uniemożliwiającą przedostanie się 

odpadów. Należy także zachować szczególną ostrożność przy pracach wykończeniowych 

związanych z zabezpieczaniem elementów konstrukcji mostu i ich malowaniem, 

by substancje niebezpieczne nie przedostawały się do wód i ziemi. Wszelkie 

zanieczyszczenia związane z rozbiórką i przebudową mostu należy sukcesywnie usuwać 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7) Do prac używać sprawnego technicznie sprzętu, prace wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, substancji chemicznych używać zgodnie z przeznaczeniem 

i przechowywać je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby 

maksymalnie ograniczyć możliwość wycieków paliwa, oleju czy innych substancji 

bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych. 

8) Zabezpieczyć teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi 

wyciekami z pojazdów, maszyn i urządzeń. Plac budowy należy wyposażyć 

w stanowisko z sorbentem służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków i wylewów 

substancji ropopochodnych. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, 

podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia 

zanieczyszczonego gruntu. 

9) System odwodnienia drogi i mostu należy zaprojektować, tak aby nie stanowił pułapki 

dla przemieszczających się drobnych zwierząt. 

10) Roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 

do godz. 22.00 i organizować w taki sposób, aby zminimalizować ilość osób narażonych 

na hałas o poziomie ponadnormatywnym oraz ograniczyć oddziaływanie na dzikie 

zwierzęta i ich siedliska. Należy zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego 

sprzętu tak, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały 



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – 90-113 Łódź, ul. R. Traugutta 25 tel.: +48 (42) 665 03 70, fax: +48 (42) 665 03 71 3 

jednocześnie oraz należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów 

w czasie przerw w pracy. 

11) W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne 

miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów w okresie 

sezonowych migracji oraz małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy 

podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić 

na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków. 

12) Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów. 

13) Zabezpieczyć narażone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujące się w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia. W pobliżu tych zadrzewień prace należy prowadzić 

ze szczególną ostrożnością. Drzewa należy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi 

i innymi uszkodzeniami poprzez, np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni deskami 

zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata 

słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie, 

ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch 

pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys 

ich korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów 

chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, 

środki impregnujące, paliwa ciekłe itp. 

14) Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu 

z terenu inwestycji powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas 

transportu materiałów budowlanych, w tym: unikać rozsypywania materiałów pylistych 

na terenie budowy, osłaniać ewentualne składowiska kruszyw, piasku, zawierające 

drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować 

zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich 

spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe 

wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem transportowanych 

materiałów, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywać w czystości. 

15) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy 

gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego 

specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (kontenery, pojemniki, zbiorniki, 

wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych 

i zwierząt, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie 

na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie. 

UZASADNIENIE 

Wójt Gminy Nieborów pismem z 28 maja 2020 r., znak: ROS.6220.13.2020.JS, wystąpił 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej RDOŚ w Łodzi) z prośbą 

o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia 

ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 

na przebudowie obiektu mostowego na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej nr 2714 E, 

w gminie Nieborów, przesyłając w załączeniu, m. in.: kopię wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej KIP).  

Powyższe wystąpienie wypełniło zatem wymagania formalne stawiane w art. 64 ust. 2 ustawy ooś 

i tut. organ mógł przystąpić do jego rozpatrywania. 
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Organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś jest RDOŚ 

w Łodzi.  

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez organ właściwy do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach – Wójta Gminy Nieborów do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być 

wymagane, i o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody”.  

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie 

kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, 

RDOŚ w Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony 

poniżej sposób. 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie obiektu mostowego nr JNI 01014467 – 

most na rzece Bzurze (położony w km 52+900 rzeki) w ciągu drogi powiatowej nr 2714E relacji 

Ruszki – Kompina – Nieborów, gminie Nieborów (powiat łowicki, województwo łódzkie), 

na działkach o nr ewid.: 139; 328; 346; 761; 345; 217; 218; 553; 628/1; 628/2 – obręb 0012 

Kompina. 

Most zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym w miejscowości Kompina. Najbliższe 

zabudowania zlokalizowane są w odległości ok. 110 m od granicy inwestycji. W obszarze realizacji 

zlokalizowana jest zieleń niska w postaci traw oraz roślin charakterystycznych dla terenów 

nadrzecznych.  

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę mostu polegającą na rozbiórce 

istniejącego mostu i budowie w jego śladzie nowego mostu oraz przebudowę drogi na dojazdach 

do mostu. Roboty budowlane wykonane zostaną w jednym etapie.  Na czas prowadzonych robót 

obiekt wyłączony zostanie z eksploatacji.  

Istniejący most jest konstrukcją sześcioprzęsłową. Przęsła wykonane z belek stalowych, 

na których ułożono pomost drewniany. Przyczółki i filary mostu wykonane są jako ażurowe. Łupy 

przyczółków i filarów zwieńczone są oczepami. Szerokość całkowita obiektu to ok. 7,94 m, długość 

całkowita to ok. 96,00 m. Woda z mostu i drogi na odcinku objętym inwestycją odprowadzana jest 

na teren sąsiadujący, a następnie spływa powierzchniowo do rzeki Bzury. Droga powiatowa 

nr 2714E jest drogą o nawierzchni twardej. 

W stanie istniejącym koryto rzeki powyżej jak i poniżej mostu nie jest uregulowane, koryto 

o jednorodnym trapezowym przekroju, brak jest umocnień skarp. Brzegi porośnięte są roślinnością 

niską, trawą. Szerokość koryta przed i za mostem wynosi około 19 m. Zrealizowanie 

przedsięwzięcia nie zmieni kształtu i przebiegu koryta rzeki. Dno rzeki jak i skarpy koryta 

w sąsiedztwie mostu nie zostaną umocnione, pozostawiony zostanie naturalny kształt koryta rzeki. 

Przewiduje się wyłącznie umocnienie skarp w bezpośrednim sąsiedztwie mostu oraz umocnienie 

w sąsiedztwie podpór sąsiadujących z nurtem, wykonane z elementów betonowych układanych 

na podsypce cementowo piaskowej. 
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Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: 

 rozbiórkę istniejącego mostu, 

 wykonanie fundamentów pośrednich – pale, 

 wykonanie przyczółków i filarów mostu, 

 wykonanie przęseł mostu,  

 montaż barier ochronnych, 

 umocnienie skarp nasypu w sąsiedztwie przyczółków, 

 przebudowę drogi w bezpośrednim sąsiedztwie mostu (planowana konstrukcja jezdni 

z warstw bitumicznych). 

Parametry nowego mostu będą następujące: 

 światło przęsła nurtowego: 25,75 m, 

 światła pozostałych przęseł: 23,40 + 23,40 + 23,40 m, 

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym: ok. 4,9 m, 

 szerokość całkowita obiektu: 13,60 m, 

 szerokość jezdni: 7,0 m, 

 długość całkowita wraz ze skrzydełkami (istniejąca): 113,1 m, 

 kąt skosu: 90º. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie także odwodnienie mostu. Wody opadowe 

zebrane zostaną w kolektor, a następnie po wstępnym podczyszczeniu odprowadzone będą do rzeki 

Bzury. 

Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie 

normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, surowców, paliw oraz energii. 

Materiały wykorzystywane podczas przebudowy mostu i odbudowy dojazdów będą typowe dla 

tego typu prac budowlanych. Wykorzystywane będą także paliwa i energia do napędu pojazdów 

samojezdnych, sprzętu mechanicznego drogowego oraz narzędzi i urządzeń. Materiałochłonność 

i energochłonność prowadzonej przebudowy nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć 

o podobnym profilu. Zastosowane rozwiązania techniczne będą nowoczesne i nie będą stwarzać 

trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Wynika to ze stosunkowo małej skali 

inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej, 

przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn, posiadających aktualne badania techniczne.  

W fazie użytkowania surowce i materiały mogą być jedynie wykorzystywane do celów konserwacji 

i utrzymania wybudowanej infrastruktury. Ilości i rodzaje podyktowane zostaną bieżącymi 

potrzebami. 

Zaplecze budowy oraz baza materiałowo-sprzętowa będą zorganizowane poza doliną rzeki, 

w sposób umożliwiający oszczędne korzystanie z terenu, minimalne jego przekształcenie oraz 

zapewniający minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Po zakończeniu robót 

teren zostanie uporządkowany.  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń 

do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, ścieków socjalno-

bytowych, wód opadowych i roztopowych, odpadów, oddziaływaniem na powierzchnię ziemi 

i gleby związaną z przekształceniem terenu, oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, w tym 

środowisko wodne rzeki Bzury. Na etapie funkcjonowania źródłem emisji będą poruszające się 

po obiekcie mostowym i drodze pojazdy, a potencjalne oddziaływania na środowisko mogą głównie 

dotyczyć: klimatu akustycznego, zanieczyszczeń powietrza oraz wód podziemnych 

i powierzchniowych. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości 

wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności i złożoności zarówno na etapie 
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realizacji jak i użytkowania przedsięwzięcia. Uciążliwości dla środowiska związane z fazą budowy 

będą miały charakter przejściowy, natomiast faza eksploatacji nie spowoduje większych niż obecnie 

oddziaływań.  

Prace rozbiórkowe i budowlane będą powodować przede wszystkim uciążliwości akustyczne. 

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównie ze względu na ograniczoną w czasie 

emisję oraz jej niezorganizowany i tymczasowy charakter nie będą miały istotnego wpływu 

na klimat akustyczny i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Najbliższa zabudowa 

chroniona akustycznie znajduje się w odległości ok. 100 m od mostu. Inwestycja nie zmieni 

organizacji i struktury ruchu, należy przyjąć podobne obciążenie komunikacyjne w fazie 

eksploatacji do obecnego. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie 

będzie stanowić znaczącego źródła hałasu na etapie funkcjonowania. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych nastąpi także zwiększona emisja zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego. Emisje te będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują 

trwałych zmian w środowisku atmosferycznym oraz zakończą się wraz z chwilą zakończenia 

realizacji. Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery 

będzie wyłącznie emisja niezorganizowana zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodząca 

od pojazdów samochodowych poruszających się po obiekcie. Nie przewiduje się 

ponadnormatywnego oddziaływania na ten komponent środowiska po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia. 

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych 

urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie 

opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się 

z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych.  

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe zebrane zostaną w kolektor, a następnie 

po wstępnym podczyszczeniu odprowadzone będą do rzeki Bzury. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną przyjęte rozwiązania technologiczno-

organizacyjne zmniejszające ryzyko negatywnego oddziaływania robót budowlanych na obszar 

rzeki Bzury. W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy nie dopuścić do zanieczyszczenia 

koryta rzeki oraz terenów przyległych gruzem budowlanym i pyłem. W tym celu wykonane 

zostanie deskowanie pełne pod spodem przęsła lub podwieszona zostanie siatka o drobnych 

oczkach uniemożliwiającą przedostanie się odpadów. Nie należy ponadto prowadzić robót 

rozbiórkowych przy silnym wietrze mogącym porywać cząstki pyłu.  

Wszystkie prace budowlane wykonane zostaną przy zachowaniu przepływu wód rzeki Bzury. 

Woda płynąć będzie dotychczasowym korytem bez konieczności wytworzenia tymczasowego 

koryta. Wszystkie prace budowlane prowadzone będą z brzegów bez konieczności wprowadzania 

sprzętu budowlanego do koryta rzeki.  

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie się wiązał również z powstawaniem 

pewnej ilości odpadów. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą typowe odpady 

powstające m.in. w wyniku: rozbiórki istniejących elementów infrastruktury drogowej oraz 

istniejącego mostu, prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowym obiekcie, 

użytkowania sprzętu budowlanego. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów 

będzie firma świadczącą usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna 

za zagospodarowanie odpadów z budowy. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie 

przy właściwym użytkowaniu nie będzie źródłem generującym powstawanie znaczących ilości 

odpadów. Ewentualnie wytwarzane mogą być odpady związane z użytkowaniem i utrzymaniem 

obiektów w dobrym stanie technicznym. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie 

odpadów będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony 
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środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane 

z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze 

uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. 

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Na terenie, 

na którym przedsięwzięcie będzie realizowane oraz w obszarze jego oddziaływania nie znajdują się 

i nie są planowane przedsięwzięcia zaliczające do się przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl przepisów ustawy ooś, które mogłyby prowadzić do kumulacji 

oddziaływań.  

W przypadku realizacji i użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć 

duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach  Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r., poz. 55). Przedsięwzięcie jest inwestycją celu 

publicznego zatem zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie będą jej 

dotyczyć.  

Ponadto w pobliżu zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody (do 10 km, zgodnie 

z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska): rezerwat przyrody Rawka w odległości ok. 3 km, Bolimowski Park 

Krajobrazowy w odległości ok. 5 km, Zespół Przyrodniczo-krajobrazowy Nieborów w odległości 

ok. 7 km, rezerwat przyrody Polana Siwica w odległości ok. 10 km, obszary należące do sieci 

Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 

w odległości ok. 9 km, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Rawki PLH100015 

w odległości ok. 9 km, Pradolina Bzury-Neru PLH100006 w odległości ok. 9 km, Polany Puszczy 

Bolimowskiej PLH140028 w odległości ok. 10 km, najbliżej położony użytek ekologiczny Zakrzew 

98w w odległości ok. 5 km, najbliżej położony pomnik przyrody (aleja drzew) w odległości 

ok. 6 km. Na podstawie zgromadzonych informacji należy stwierdzić, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz 

integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, w tym na obszary Natura 2000.   

Przedsięwzięcie znajduje się także w obszarze korytarza ekologicznego zapewniającego 

łączność ekologiczną w skali kraju i kontynentu, zgodnie z projektem przebiegu korytarzy 

ekologicznych opracowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zakład Badania Ssaków 

PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. 

Włodzimierza Jędrzejewskiego Etap I – 2005 r. i Etap II – 2011 r., tj. Dolina Bzury - Neru 

KPnC-20. Rzeka Bzura pełni również funkcję korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym 

i lokalnym. Przebudowa mostu nie zaburzy funkcjonowania korytarza ekologicznego i nie będzie 

stanowiła istotnej przeszkody dla przemieszczającej się fauny oraz nie będzie wpływać istotnie 

na różnorodność biologiczną. Obiekt zapewni ciągłość ekosystemu cieku oraz możliwość 

przemieszczania się zwierząt dziko żyjących. 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją lokalną o oddziaływaniu nie wykraczającym poza 

granice inwestycji i w istocie polega na wykonaniu nowego obiektu w śladzie obiektu istniejącego.  

Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, 

oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Oddziaływanie 

na ekosystem wodny będzie krótkotrwałe i w pełni ustąpi z chwilą zakończenia procesu realizacji. 
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Jak zostało wyżej wspomniane zakres robót budowlanych nie przewiduje ingerencji w koryto rzeki. 

W wyniku wykonania przebudowy mostu nie zmieni się w sposób zasadniczy architektura mostu, 

nie zmieni się aktualne ukształtowanie terenu w obrębie mostu oraz nie zmieni się sposób 

wykorzystania terenów sąsiadujących. Teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje istotnych 

wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W celu ochrony środowiska 

przyrodniczego w przypadku prowadzenia prac realizacyjnych w okresie szczytu sezonu lęgowego 

większości zwierząt (od 1 marca do 15 sierpnia) prace powinny być prowadzone pod nadzorem 

inwestorskim przyrodniczym. W pozostałym terminie bezpośrednio (1 – 3 dni) przed rozpoczęciem 

prac należy dokonać lustracji terenu inwestycji i terenu z nim sąsiadującego przez specjalistę 

przyrodnika pod kątem weryfikacji obecności siedlisk/gatunków chronionych, rzadkich, cennych 

przyrodniczo. W przypadku stwierdzenia obecności ww. siedlisk/gatunków prace należy 

wstrzymać, a następnie uzyskać stosowne zezwolenia na czynności podlegające zakazom 

w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt, roślin 

lub grzybów objętych ochroną zgodnie z przepisami odrębnymi lub/i zastosować inne zalecone 

przez specjalistę przyrodnika działania minimalizujące i/lub kompensujące. Kontroli winien 

dokonać specjalista przyrodnik z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadający wiedzę 

i umiejętności rozpoznawania gatunków i siedlisk w szerokim zakresie, w tym szczególnie 

gatunków i siedlisk objętych ochroną i rzadkich. Kontrola winna być udokumentowana. Istotnym 

działaniem minimalizującym powinna być także kontrola wykopów i innych elementów mogących 

stanowić pułapki antropogeniczne, w celu uwolnienia z nich uwięzionych zwierząt. Ze względu 

na wrażliwość siedliska, jakim jest dolina rzeczna, prace realizacyjne powinno się prowadzić 

ze szczególną ostrożnością, nie dopuszczając do przedostawania się do wód i do ziemi odpadów 

i substancji niebezpiecznych. Realizacja przedsięwzięcia uwzględniająca warunki i wymagania 

z zakresu ochrony środowiska określone w sentencji niniejszej opinii zapewni, że przedsięwzięcie 

nie będzie oddziaływało w sposób znaczący na środowisko zarówno na etapie realizacji jak 

i funkcjonowania.  

Przedsięwzięcie nie wymaga wycinki drzew. Zadrzewienia zlokalizowane w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia w razie potrzeby zostaną zabezpieczone przed urazami 

mechanicznymi. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód 

oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary leśne, obszary 

górskie, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 

archeologiczne i kulturowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Z KIP wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach wodno-błotnych 

i obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, bowiem przedsięwzięcie znajduje się w dolinie 

rzeki Bzury. W związku z powyższym w KIP, a także w sentencji niniejszej opinii wskazano 

rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne i środowisko przyrody ożywionej 

na etapie realizacji inwestycji. 

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, 

iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia gminy Nieborów 

na rok 2018 wynosi 90 os/km
2
. 

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do terenu realizacji przedsięwzięcia oraz terenu z nim sąsiadującego. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych 
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w KIP, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary 

geograficzne i znaczną liczbę ludności.  

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego 

przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej 

likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę i stosunkowo niewielką skalę można stwierdzić brak 

możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.  

Informacje zawarte w KIP pozwalają stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji 

przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji 

robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być 

zminimalizowane.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były 

wymagane przed jej wydaniem. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach 

dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa 

w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy 

regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być 

w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 
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