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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawq oos, a takze § 3 ust. 1

pkt 62 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsiQwzi^c mogqcych
znaczqco oddzia^ywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawi^zujqc do wystqpienia Woj'ta Gminy
Nieborow z dnia 23 marca 2021 r., znak: ROS.6220.8.2021.MW, uzupetnionego pismem z dnia 29 kwietnia
2021 r., o tym samym znaku oraz uzupetnionego pismem z dnia 26 maja 2021 r o tym samym znaku,

w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Marcina Szewczyka STREET" Projekt Marcin
Szewczyk w imieniu Gminy Nieborow o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatqcznikami, w tym kartq informacyjnq przedsi^wzi^da,

1. wyrazam opini^ ze dla przedsi^wziQcia pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w
Nieborowie - Budowa sciezki pieszo-rowerowej realizowanego na dziatkach nr: 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/ powiat towicki, wojewodztwo todzkie", nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;
II. wskazuJQ na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
i wymagari, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz natozenie obowiqzku

dziatari, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos, z uwzgl^dnieniem nast^pujqcych
elementow;

1) podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprz^t i urzqdzenla budowalne;
2) materiaty i surowce sktadowac w sposob uniemozliwiajqcy przedostanie SJQ zanieczyszczeri do
gruntu iwod;
3} zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zabezpieczyc przed
przedostaniemsi^substancji ropopochodnych dogruntu iwod.wyposazycwmateriatysorpcyjne
umozliwiajqce szybkie usuniQcie ewentualnych wyciekow paliw;
4} teren inwestycji wyposazyc w niezb^dna ilosc szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i kontenerow do gromadzenia odpadow;
5) odpady magazynowac w sposob selektywny, a nast^pnie sukcesywnie przekazywac do odbioru
podmiotom posiadajqcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
6} na etapie realizacji wod^ na potrzeby socjalne oraz budowlane dostarczac beczkowozami;
7} na etapie reaHzacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzac do
gruntu; odprowadzanieww. wod doodbiornikowprowadzicwsposob nie powodujqcyzalewania
terenow sqsiednich oraz nie zmieniaj^c stanu wody na gruncie/ a zwtaszcza kierunku i nat^zenia
odptywu ww. wod/

8) na etapie realizacji scieki bytowe odprowadzac do szczelnych sanitariatow, nie dopuscic do ich
przepefnienia (systematycznie oprozniac przez uprawnione podmioty);
9) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzic

bez koniecznosd trwatego obnizania pozlomu wod gruntowych; do minimum ograniczyc czas
odwadniania wykopu oraz ograniczyc wptyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wod^
z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, Jesli Jest prawem wymagane;
10) roboty ziemne prowadzic w sposob nic naruszajqcy stosunkow gruntowo - wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajqcy ingerencJQ w warstwy wodonosne;
11) zdj^tq wierzchniq warstWQ ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami/ na ktorych znajdujq si^ cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodziq;

12) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow drogowych
odprowadzac poprzez spadki podtuzne i poprzeczne skierowane na tereny zielone i pobocza
w obszarze nalezqcym do Inwestora; odprowadzanie ww. wod do odbiornikow prowadzic

w sposob nie powodujqcy zalewania terenow sqsiednich oraz nie zmieniajqc stanu wody na
gruncie, a zwtaszcza kierunku i natQzenia odptywu ww. wod;

13) w sytuacjach awaryjnych/ takich Jak np. wyciek paliwa, podjqc natvchmiastowe dzlatania w celu
usuni^cia awarii oraz usuni^cia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazac

podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE
Pan Marcin Szewczyk /^STREET' Projekt Marcin Szewczyk w imieniu Gminy Nieborow, pismem z dnia
17 marca 2021 r./ wystqpH do Wojta Gminy Nieborow z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Do pisma dotqczono m.in. kart^ informacyjnq przedsiqwzi^cia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow wystqpH do Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzqdu Zlewni w towiczu z prosbq o opini^ dla
przedsi^wzi^da pn. ,/Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie - Budowa sdezki pieszorowerowej realizowanego na dziatkach nr: 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/ powiat towicki,
wojewodztwo todzkie".

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E obejmujqcej odcinek od km 5+373
(skrzyzowanie z ulicq Wschodniq) do 6+477 (skrzyzowanie drogq powiatowq nr 2705E). Dtugosc drogi
gminnej wynosi 1104,00m. Inwestycja zlokalizowana Jest w gm. Nieborow, w wojewodztwie todzkim,
powiecie towickim na dziatkach ewidencyjnych nr: 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. Przedsi^wzi^cie obejmuje swoim zakresem
budow^ sciezki pieszo-rowerowej asfaltowej o szerokosci 3,5mm, budowQ oswietlenia sciezki rowerowej/
remont cz^sci chodnika/ uzupetnienie zjazdow kruszywem, budow^ dwoch przepustow na rowach

przydroznych oraz budowq kanatu technologicznego w przypadku koniecznosci. Projektowana droga
b^dzie si^ charakteryzowac si^ jezdniqjednopasowq dwukierunkowq o szerokosci 6 m, dodatkowo wzdtuz
drogi b^dzie biegta sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2 m oraz chodnik szerokl na 1,5 m.
Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgl^dniajqc ^qcznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos/ biorqc pod uwag^ informaqe zawarte w karcie informacyjnej
przedsi^wzi^cia, Dyrektor Zarzqdu Zlewni w towiczu uznat/ ze nie jest konieczne przeprowadzenle oceny

oddziatywania przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko argumentujqc to w odniesieniu
do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

Do realizacji przedsi^wzi^cia stosowany b^dzie sprawny technicznie sprz^t i maszyny budowlane.
Prowadzona b^dzie na biezqco kontrola stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i pojazdow.
Odpady powstajqce w trakcie realizacji przedsi^wzi^da b^d^ gromadzone selektywnie w wyznaczonym
miejscu o szczelnym podtozu, do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. Teren budowy b^dzle
wyposazony w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku.
Teren budowy b^dzie wyposazone w szczelne sanitariaty/ oprozniane przez uprawnione podmioty. Na

odcinkach o przekroju drogowym zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, tj. wodyopadowe przy
pomocy pochyle poprzecznych i podtuznych b^dq sp^ywaty na pobocza i tereny zielone.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl

Planowane przedsiQwzi^cie nic jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wad gruntowych w tym siedliskach ^gowych oraz przy ujsciu rzek.
Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane Jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych cz^sci wod
powierzchniowych PLRW2000172725949 Doptyw z Sypienia.
Dla JCWP Zwierzyniec stan okreslono jako zty, a osiqgniQcie celow srodowiskowych uznano za zagrozone.
Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj^ na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej/
tj. Dyrektywy 2000/60/WE/ ktorq uzasadnia si^ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
wyst^puje presja rolnicza. W programie dziatari zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majqce na celu
ograniczenietejpresjitak,abymozliwe bytoosiqgni^ciedobregostanu.Zuwagijednakna czas niezb^dny
dla wdrozenia dziatah, a takze okres niezb^dnyaby wdrozone dziatania przynios^ywymierne efekty, dobry
stan b^dzie mogt bye osiqgni^ty do roku 2027.
Nie przewiduje SJQ bezposredniego wptywu przedsi^wzi^cia na stan Jakosciowy i ilosciowy wod
powierzchniowych.

Uznac nalezy, iz powyzsze rozwiqzania techniczne pozwolq zabezpieczyc srodowisko wodne przed emisjq
substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Teren realizacji przedsiQwzi^cia zlokalizowany jest w
granicy Jednolitej cz^sci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063/ ktorej stan chemiczny
i ilosciowy okreslono jako dobry, a osiqgni^cie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej
wskazana JCWPd nic uzyskata odst^pstw dla osiqgniQcia celow srodowiskowych.
Ze wzgl^du na skal^, charakter i zakres przedmiotowego przedsi^wzi^cia stwierdzono, ze planowane
zamierzenieinwestycyjne nieb^dziestwarzaczagrozeridlaosiqgni^ciacelowsrodowiskowychjednolitych
cz^sci wod, w tym b^dzie odbywafo SJQ w sposob zapewniajqcy nienaruszalnosc przepisow prawnych
dotyczqcych ochrony wod, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami gorsklmi
i lesnymi.

Przedmiotowa inwestycja znaj'dujesi^wobr^bieobszaruchronionego krajobrazu PradolinyWarszawskoBerlinskiej ustanowionego Uchwafq Nr 163/XXVI/88 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Ptocku z dnia 9
czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w wojewodztwie ptockim (Dz. Urz. z 1988 r. Mr 11, poz.

106) oraz w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego Uchwat^ Nr XIV/93/86
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 wrzesnia 1986 r. w sprawie utworzenia
Boiimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarow krajobrazu chronionego (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego
z 1986 r. Nr 5 poz. 126). Obowiqzujqce na tym obszarze zakazy nie dotyczq realizacji przedsi^wziQC
mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych procedura dotyczqca oceny oddziatywania
na srodowisko wykazata brak znaczqco negatywnego wptywu na ochron^ przyrody obszaru chronionego.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen warunkow korzystanla z wod regionu wodnego Srodkowej

Wisty (rozporzgdzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie- Dz.
U. Wojewodztwa Mazowieckiego poz. 3449 z pozn. zm.).

Przedsi^wziQcie znajduje si^ poza strefaml ochronnymi uj^c wod oraz poza obszarami ochronnyml
zbiornikow wod srodlqdowych.
Planowana inwestycja nic znajduje s\q w obszarze szczegolnego zagrozenia powodziq wynikajqcym z Map
Zagrozenia Powodziowego.

Na podstawie infonnacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzic brak mozliwosd wystqpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsi^wzi^de zarowno w fazie
eksploatacjijak iwfazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkowi technik, nie powinno znaczqco
oddziatywac na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w -Lowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 •Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl

Majqc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstqpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Otrzymujq:
1. Wojt Gminy Nieborow, Al. Legionow Polskich 26, 99-416 Nieborow
2.a/a
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