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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LODZI
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Sz. P. Jaroslaw Papuga

Wojt Gminy Nieborow

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spo^eczenstwa w ochrome srodowiska oraz o ocenach oddzlalywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej usfawq oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 62
rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c mog^cych
znacz^co oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawi^zuj^c do pisma Wojta
Gminy Nieborow z 23 marca 2021 r., znak: ROS.6220.8.2021.MW po przeanalizowaniu wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowanlach wraz z zatqcznikami, w tym kart^

infbrmacyjn^ przedsi^wzi^cia ijej uzupelnieniami,
I. Wyrazam opini^, ze dla przedsi^wzi^cia polegajiicego na rozbudowie drogi powiafowej
nr 1322E w Nieborowie - Budowa sciezki pieszo-f'owerowejf realizowanego na (hiatkach

nrewid. 868, 883, 884, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 826/1, 826/3, 827, 828, 829, 830/3,
830/4 f 830/2, 831/1 obr^b Nieborow^ gmina Nieborow, nic istnieje koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodowisko.
II. Wskazuj^ na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nast^pujqcych warunkow i wymagan:
1. Wycinlc^ drzew i lu'zewow ograniczyc do niezb^dnego mimmum (maksymalnie 17 drzew,
zadrzewienie o powierzchni ok. 80 m oraz krzewow o powlerzchni ok. 1 m ) i przeprowadzic
poza sezonem l^gowym i rozrodczym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca
do 15 pazdziernika wt^cznie. Dopuszcza si? wycink^ drzew w terminie od 15 sierpnia
do 15 pazdziernika,jednakze planowanq wycink^ nalezy poprzedzic bezposrednio ekspertyz^
ornitologiczn^ stwierdzajqc^ bralc zasiedlenia ptakow w rejonie drzewa w przestrzeni
o promieniu rownym wysokosci drzewa planowanego do usuni^cia. Nadzor ornitologiczny
obecny przy procesle wycinkowym winien zbadac kazde drzewo pod Utem obecnosci
czynnych gnlazd i wstrzymac wycink^ do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wystqpic
o stosownq derogacj^; do organu ochrony przyrody.
2. Dokonac nasadzen zast^pczych w liczbie 47 sztuk drzew z gatunlcu lipa drobnolistna.
Nasadzenia przeprowadzic z wytqczeniem miesi^cy: czerwiec, lipiec i sierpien. Zaleca si?
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prowadzenie nasadzen w dni wilgotne, pochmume i chtodne, rosliny nie powinny
bye sadzone w warunkach utrudniajqcych przyj^cie si^ roslin, np. w upalne dni.
Posadzone drzewa opalikowac, a przyziemn^ cz^sc pnia zabezpieczyc przed uszkodzeniami
wynikajqcymi z wykaszania terenu. Nasadzenia nalezy wykonac w miejscach ubytkow

w zabytkowej Alei Lipowej.
3. W trakcie eksploatacjl drogi zapewnic stosown^ opiek^ i piel^gnacj^ drzew i h'zewow
znajduj^cych si? w pasie drogowym, a osobnikl posadzone w ramach przedmiotowego
przedsi^wzi^cia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych
podlewac, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i cz^stotliwosc
podlewania dostosowac do alctualnych warunkow hydrologicznych, pogodowych
i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzic tak, by dostarczac drzewom tygodniow^
minimaln^ dawk^ wody wg wzom: 20 litrow na osobnilc + 20 litrow na kazde 2,5 cm
piersnicy drzewa. Dopuszcza si^ takze stosowanie podziemnych i naziemnych systemow
nawadniania zapewniaj^cych ww. skutek.
4. Zadrzewienia znajduj^ce si? w poblizu terenu przedsi^wzi^cia i narazone na uszkodzenia
w zwiqzku z prowadzonymi pracami nalezy zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi
i innymi uszkodzeniami poprzez owini^cie pni drzew matami stomianymi lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nast^pnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gat^zi, wykonywanie wkopow r^cznie w sqsiedztwie drzew. Wykopy w poblizu drzew,
w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypac w jak
najszybszym czasie lub przykiyc matami sfomianymi lub jutowymi. Podczas prowadzenia
prac budowlanych a w szczegolnosci podczas wykonywania wykopow w obr^bie systemu
korzeniowego drzew, nalezy podlewac wszystkie drzewa znajdujqce si^ na placu budowy
przez cafy okres prowadzema robot budowlanych. Dodatkowo w zasi^gu korony drzewa
i w odleglosci 2 m na. zewn^trz od obiysu korony drzewa nie powinno si^ dopuscic
do manewrowania ci^zkim sprz^tem, sldadowania materia^ow budowlanych, lokalizowania
placow shadowy ch i drog dojazdowych.
5. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si^ wykorzystanie i przeksztalcenie
elementow przyrodniczych wy^cznie w takim zakresie, wjakimjest to konieczne w zwi^zku
z realizacj^ przedsi^wzi^cia.
6. Roboty budowlane z uzyciem ci^zkiego sprz^tu budowlanego prowadzic w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
7. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sHadowania materialow budowlanych nalezy
zlokalizowac na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwi^kszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi.
8. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzlec miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wpfywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne przez
wyposazenie w odpowiednie sorbenty.
9. Zaplanowac wszelkie prace budowlane z uzyciem sprz^tu i maszyn budowlanych.
Stosowac sprz^t w dobrym stanie technicznym. Sprz^t i maszyny wykorzystywane podczas
realizacji przedsi^wzi^cia winny spelmac odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne,
wykluczaj^ce emisje do wod i do ziemni zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje,
smary, paliwo),
10. Scieki bytowe z placu budowy odprowadzac do szczelnych, przenosnych sanitariatow.
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11. Gospodark^ odpadami prowadzic w sposob wykluczaj^cy mozliwosc negatywnego
oddziatywania odpadow na srodowisko, m.in. poprzez wtasciwe ich magazynowaiiie
oraz przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku.
12. W przypadku zanieczyszczema gleby lub ziemi podczas realizacji przedsi^wzi^cia nalezy
wykonac rekultywacj^ zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia do obowiqzuj^cych
standardowjakosci gleby lub ziemi.

UZASADNIENIE
Wojt Gminy Nieborow pismem z 23 marca 2021 r., znalc: ROS.6220.8.2021.MW wyst^pit

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, zwanego dalej RDOS w Lodzi,
o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsi^wzi^cia polegajqcego
narozbudowie drogi powiatowej m* 1322E w Nieborowie - Budowa sciezki pieszo-rowerowej,

reahzowanego na dzialkach nr ewid. 868, 883, 884, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 826/1,
826/3, 827, 828, 829, 830/3, 830/4, 830/2, 831/1 obr?b Nieborow, gmina Nieborow.
Do wyst^pienia dol^czono m.in. kopi^ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, kart^ informacyjn^ przedsi^wzi^cia (zwanq dalej kip) wraz z zapisem
na elektronicznym nosniku danych oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy oos.

Pismem z 6 kwietnia 2021 r, znak: WOOS.4220.251.2021.ZZ1, RDOS w Lodzi zwrocil si?
o przeslanie uzupeinienia merytorycznego kip. Przy pismie z 29 kwietnia 2021 r. Wojt Gminy
Nieborow przeslal uzupelnienie dokumentacji. Pismem z 4 maja 2021 r. RDOS w Lodzi
zawiadomil' o nowym terminie wydania opinil dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia. Pismem
z 12 maja 2021 r. RDOS w -Lodzi ponownie zwi'ocil si^ o przes^anie uzupelnienla merytorycznego
kip. Powyzszy uzupehiienie zostalo przeslane przy pismie Wojta Gminy Nieborow z 26 maja
2021 r.
Organem wlasciwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsi^wzi^cia na srodowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 usta\\y oos jest
Regionalny Dyrektor Ochi'ony Srodowiska w Lodzi.
Planowane przedsi^wzi^cie zostalo zakwalifikowane przez Wojta Gminy Nieborow
do przedsl^wzi^c mog^cych potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko, dla ktorych
wykonanie raportu jest fakultatywne, i o ktorych mowa w § 3 ust 1 pkt 62 rozporz^dzenia Rady
Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c mogqcych znacz^co oddzialywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: ,,drogi o nawierzchm t^ardej o calkowitej dhfgosci
przedsi^wzi^cia powyzej 1 km inne mz wymiemone w § 2 usf. 1 pkt 31 i 32 tub obieJcty mosfowe
w ciqgu drogi o na\vierzcbni twardej, z ^ylqczeniem przebudowy drog hih obiektow mostowycb,
sluzqcych do obshigi stacji elektroenergetycznych i zhkalizowanych poza obszarami obj^tymi
formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt l~5, 8 i 9 ustawy z dma 16 kwietnia
2004 r. o ochrome przyrody .
Po anaUzie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgl^dniajqc Iqcznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust, 1 ustawy oos, bior^c pod uwag^ informacje zawarte
wkarcie mformacyjnej przedsi^wzi^cia oraz jej uzupelnieniu, RDOS w Lodzl uznal, ze nic jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziaiywania przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko
ai'gumentujqc to w odniesieniu do poszczegolnych uwamnkowan w przedstawiony ponizej sposob.
W ramach przedmiotowego przedsi^wzi^cia zostanie wybudowana sciezka pieszo-rowerowa

od km 5+373 (skrzyzowanie z ulic^ Wschodni^) do km 6+477 (skrzyzowanie z drogq powiatow^
nr 2705E) o diugosci ok. 1 104 m.
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Projektowana sciezka rowerowa zlokalizowana jest wzdluz istniej^cej drogi powiatowej
o nawierzchni asfaltowej. Nie przewiduje si? zwi^kszenia nat^zenia ruchu pojazdow
zmechanizowanych w zwi^zku z realizacj^ planowanego przedsi^wzi^cia. Rozbudowa drogi
obejmuje jedynie budow^ sciezki rowerowej wraz z oswietleniem i nie obejmuje imiych elementow
pasa drogowego. Wzdtuz drogi zlokalizowane sq gtownie pola uprawne oraz zabudowa
jednorodzinna.
Przedsi^wzi^cie obejmuje swoim zakresem:
budow^ sciezki pieszo-rowerowej asfaltowej o szerokosci 3,5 m,
budow^ oswletlenia sciezki rowerowej,
remont cz^sci chodnika,
uzupehiienie zjazdow ki'uszywem,
budow^ dwoch przepustow na rowach przydroznych,
budow^ kanahi technologicznego w przypadku koniecznosci.
Na odciaku obj^tym opracowaniem szerokosc pasa drogowego wynosi od 16,4 m do 20,0 m.
Wzdtuz drogi zlokalizowana jest zabytkowa aleja Arkadia-Nieborow-Lasieczniki. Konserwator
zabytkow wyda-t nakaz odsuni^cia sciezki rowerowej od drzew wzd^uz alei o min. 3,00m.
Projektowany pas drogowy na przedmiotowym odcinku b^dzle wynosic od ok. 23,5 m
do ok. 27,5 m. Powierzchnia sciezki pieszo-rowerowej b^dzie wynosita ok. 3780 m .
W ramach przedmiotowego przedsi^wzi^cia przewidziana jest wycinka 17 drzew,
zadrzewienia o powierzchni ok. 80 m I krzewow o powierzclmi ok. 1 m . W ramach dokonanej
wycinki drzew zostanq wykonane nasadzenia zast^pcze w liczbie 47 sztuk z gatunku lipa

drobnolistna. Z uwagi na liczne ubytki w zabytkowej Alei Lipowej, wzdluz ktorej realizowane
b^dzie przedsi^wzi^cie, wnioskodawca planuje zlokalizowanie nowych drzew w miejscach
ubytkow po obu stronachjezdnl.
Zadrzewienia znajdujqce si^ w poblizu terenu przedsi^wzi^cia i narazone na uszkodzenia
w zwiqzku z prowadzonymi pracami nalezy zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez owini^cie pni drzew matami siomianyml lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nast^pnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gat^zi,
wykonywanie wkopow r^cznie w sqsiedztwie drzew. Wykopy w poblizu drzew, w celu
niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypac wjak najszybszym czasie
lub przykryc matami slomianymi lub jutowymi. Podczas prowadzenia prac budowlanych
a w szczegolnosci podczas wykonywania wykopow w obr^bie systemu korzeniowego drzew,
nalezy podlewac wszystkie drzewa znajduj^ce si^ na placu budowy przez cafy oh'es prowadzenia
robot budowlanych. Dodatkowo w zasi^gu korony drzewa i w odlegtosci 2 m na zewn^trz
od obrysu korony drzewa nie powinno si? dopuscic do manewrowania ci^zkim sprz^tem,
skMowania materialow budowlanych, lokalizowania placow sldadowych i drog dojazdowych.
Realizacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia wiqzac si? b^dzie z wykorzystaniem materialow,
surowcow, energii oraz wody. Materialochl'onnosc nie powinna odbiegac od materiatochbnnosci
przedsi^wzi^c o podobnym profilu. Potrzebne materiaty do budowy takie jalc: piasek, ki'uszywo,
beton asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe b^d^ przywozone z zewn^trz samochodami
w zaleznosci od wyst^pujqcych potrzeb. Woda do wykonania robot drogowych przywozona b^dzie

beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 I
lub za zgod^ zarz4dcy poblerana z sieci wodoci^gowej rozdzielczej. Realizacja przedsi^wzi^cia
wiqze si^ rowniez ze zuzyciem paliw wykorzystywanych do zasilania maszyn 1 pojazdow
na budowie.
Oddzialywanie przedsi^wzi^cia na stan czystosci powietrza podczas prac realizacyjnych
b^dzie zwi^zane z poruszaniem si^ pojazdow mechanicznych (g-townie samochodow ci^zarowych
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i maszyn drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystqpi zatem emisja
zanieczyszczen do powietrza w zwiqzku ze spalaniem paliw oraz zwi^kszenie zapylenia.
Uciqzliwosci te znikn^ wraz z zakonczeniem prac zwiqzanych z budow^.
Zrodtem halasu na etapie reallzacji b^dzie sprz^t (glownie samochody ci^zarowe i maszyny
drogowe) wykorzystywany podczas prac budowlanych. Prace b^d^ prowadzone tylko w porze

dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). Oddzialywanie to b^dzie miec charakter okresowy
i krotkotrwafy i ust^pi po zakonczeniu prac budowlanych.
W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zastanie wyposazony w zaplecze socjalne
dla pracownikow, tj. szczelne zbiorniki bezodplywowe, ktore b^d^ wywozone wozem
asenizacyjnym przez wyspecjalizowan^ firm^ do punktu zlewnego oczyszczalni sciekow.
Prace budowlane powinny bye prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, lctore
po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzic na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiaj^cej przedostawanie si^ zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska
gruntowo-wodnego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni sciezld b^d^ odprowadzane na pobocza 1 tereny
zielone.

Na etapie budowy b^d^ powstawaly odpady zwiqzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprz^tu budowlanego oraz w zwiqzku z zatrudnieniem pracownikow.

B^d^toodpady glownie z gmpy 17 i 20. Na terenie budowy powstawac b^d^ odpady inne
niz niebezpieczne, odpady bytowe pracownikow budowy (np. opakowania szklane, puszki, butelki

typu PET, papiery). Odpady te nalezy przechowywac w odpowiednio przygotowanych
pojemnikach, ktore powiimy bye systematycznie oprozniane. Na obszarze zaplecza socjalnego
przewidzianego na czas trwania robot zostan^ ustawione pojemniki na odpady komunalne.
Podczas fazy eksploatacji przedsi^wzi^cia powstawac b^dzie nieznaczna ilosc odpadow
zwi^zana z funkcjonowaniem drogi, np. odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkow
drogowych, odpady z czyszczenia ulic i placow.

Przedsi^wzi^cie nie niesie ze sob^ lyzyka wyst^pienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej zwiqzanej z uzywanymi do przebudowy drog materialami i technologi^
robot drogowych.
Przedmiotowe przedsi^wzi^cie nie jest polozone na obszarach przylegaj^cych do jezior.
Z kip nie wynika, zeby w obszarze przedsi^wzi^cia znajdowaly si^ ujscia rzek, obszaiy wodnob^otne czy inne obszary o plytki zaleganiu wod podziemnych, obszaiy obj^te oclironq, w tym strefy
ochronne uj^c wod i obszary chronione zbiormkow wod srodlqdowych. Na terenie przedsi^wzi^cia
nie wyst^puj^ talcze obszary wybrzezy i obszary gorskie.

W zasi^gu oddziatywania przedsi^wzi^cia i w jego najblizszej okolicy nie wyst^puj^
uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.
Z kip nie wynika, aby przedsi^wzi^cie bylo pol'ozone na obszarze, na ktorym standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub aby istnialo prawdopodobienstwo ich przekroczenia.
W rejonie terenu przedsi^wzi^cia nie wyst^puj^ obszary o krajobrazie maj^cym znaczenie
history czne lub kulturowe.

G^stosc zaludnienia dla terenu gminy Nieborow wynosi 90 os/km2 (wg GUS, 2019).
Dla planowanego przedsi^wzi^cia brak jest transgranicznego oddzialywania na srodowisko
ze wzgl^du na skal? i po^ozenie w centralnej Polsce.
Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pradolmy Warszawsko-Berlinskiej oraz na ternie otuliny Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego podlegajqcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Majqc na uwadze, iz budowa sciezki pieszo-rowerowej
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jest inwestycj^ celu publicznego, zakazy obowi^zujqce na terenie obszam chronionego h-ajobrazu
nie b^d^ jej dotyczyc. Ponadto przedsi^wzi^cie nie powlnno wywrzec trwatego negatywnego
wplywu na powyzszy obszar, m.in. z uwagi na niewielkq skal^ i lokalny charakter uzytkowania
sciezki. Inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsi^wzi^ciem liniowym o ma-tej skali
oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizujqcych i ograniczajqcych,
uciqzliwosci wzgl^dem srodowiska przyrodniczego nie b^d^ znacz^ce.
Pozostate najblizej zlokalizowane obszary ochronne to: Bolimowski Park Krajobrazowy
w odlegfosci ok. 0,03 lan, zespoj- przyrodniczo-h'ajobrazowy Nieborow w odleglosci ok. 0,4 km,

obszar maj^cy znaczenie dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 w odlegtosci
ok. 3,3 lcm, rezerwat przyrody Polana Siwica w odleg-tosci ok. 3,3 km, Bolimowsko-Radziejowicki
z doling Srodkowej Rawkl Obszar Clironionego Ki'ajobrazu w odlegtosci ok. 4,6 km, rezerwat
przyrody Rawka w odleglosci ok. 5,0 km, obszar maj^cy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Rawki

PLH100015 w odleglosci ok. 5,7 lan, obszar maj^cy znaczenie dla Wspolnoty Grabinka
PLH140044 w odlegtosci ok. 8,7 lan, rezerwat przyrody Kopanicha w odlegtosci ok. 9,0 km.
Przedmiotowe przedsi^wzl^cie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.
Najblizszy korytarz ekologiczny to Lasy Lowiclde, Puszcza Bolimowska KPnC -21A w odleglosci
ok. 0,4 lan.

Nalezy stwierdzic, ze przedmiotowe przedsi(?wzi^cie z uwagi na rodzaj, charakterystyk^,
skal^ oraz usytuowanie nie b^dzie wywieralo znacz^co negatywnego oddziatywania na cele,
przedmioty ochrony, integralnosc oraz spojnosc sieci obszarow sieci Natura 2000 oraz pozostalych
form ochrony przyrody. Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga aktualnie istnieje i jest
wpisana w lokalny krajobraz, planowane przedsi^wzi^cie nie zaktoci takze estetyki krajobrazu.

Na podstawie informacji zawailych w kip oraz jej uzupetnieniach nalezy stwierdzic brak
mozliwosci wyst^pienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe
przedsi^wzi^cie zarowno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich rozwiqzan chroniqcych srodowisko nie powinno znacz^co oddziaiywac
na srodowisko.

W trakcie reaUzacji przedsi^wzi^cia b^dzie wyst^powac niewielkie oddziafywanie
na srodowisko w zah'esie emisjl hatasu oraz substancji pytowych i gazowych do powietrza.
Oddzia-tywanie to b^dzle odwi'acalne, trwaj^ce do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Wszystkie oddzialywania wyst^puj^ce na etapie realizacji przedsi^wzi^cia b^d^ mialy charakter
lokalny i odwracalny poza trwalym zaj^ciem terenu pod obiekt. Oddziaiywania te b^d^
krotkotrwale i ustqp4 po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia. Natomiast wyst^puj^ce oddziafywania
na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia zwi^zane b^d^ z poruszaj^cymi si?
po przedmiotowej sciezce pojazdami.
Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materiaiow oraz bior^c pod uwag^; powyzsze
uwarunlcowania RDOS w Lodzi uznat za zasadne odst^pienie od przeprowadzenia oceny
oddziafywania na srodowisko.
Zgodme z art. 74 ust. 4 usfawy oos, organ ^ydajqcy decyzj^ o srodowisfwwych
tiwanmkowaniach dor^cza jq niezn^ocznie organom, ktorych opinia lub uzgodnienie
byly ^vymagane przedjej ^ydaniem:
Zgodnie z art. 76 ust. 1 vstawy oos, w przypadkv stwierdzenia meprawidlowosci w sprawach
dotyczqcych wycfama decyzji o srodowiskowych uwarunkowamach przez organy, o ktorych mowa
w art. 75 list. 1 pkt 2-4, hib organy wyzszego stopnia w stosiinkn do tych organow, wlascmy
regionalny dyrektor ochrony srodo\\nska kienije wysfqpieme, ktorego tresciq moze
bye w szczegolnosci wmosek o st^vierdzeme mewaznosci tej decyzji.
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POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
Postanowienie, na ktore nic sluzy zazalenie, strona moze zaskarzyc tyiko w odwolaniu

od decyzji.
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