
Dobromierz, dnia 12 sierpnia 2015 r.

RBiR.6220.3.3.2015

D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:
– art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

– art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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 2013 r. poz. 
1235 z późn. zm.),

– §3 ust.  1  pkt  60 rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2010 r.  w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11 maja 2015 r. uzupełnionego w dniu 2 czerwca 2015 r. 
przez  Pana  Mariusza  Szyrnera  reprezentującego  Biuro  Projektów  i  Realizacji  Inwestycji 
"PROGRESS",  mgr  inż  Mariusz  Szyrner,  ul.  Lipowa  23,  58-173  Roztoka  działającego  jako 
pełnomocnik Gminy Dobromierz

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  pn.  "Roztoka  - 
Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych".

UZASADNIENIE

Wnioskiem  z  dnia  11  maja  2015  r.  (data  wpływu  do  tut.  Urzędu:  15.05.2015  r.) 
uzupełnionym w dniu  2 czerwca 2015 r.  Pan Mariusz Szyrner  reprezentujący Biuro  Projektów
i Realizacji Inwestycji "PROGRESS", mgr inż Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka 
działający  jako  pełnomocnik  Gminy  Dobromierz  zwrócił  się  do  Wójta  Gminy  Dobromierz
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. 
"Roztoka  -  Borów  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych".  Do  wniosku  dołączono  wymagane 
przepisami  art.  74  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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) następujące dokumenty: 
kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren na 
którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  załącznik  graficzny  przedstawiający  zasięg 
oddziaływania  przedsięwzięcia,  wypisy  z  rejestru  gruntów  obejmujące  przewidziany  teren  na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar na które będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie.  Ponadto  do  wniosku  została  dołączona  mapa  do  celów projektowych,  wypisy
z  rejestru  gruntów  dla  działek  przylegających  bezpośrednio  do  działek  przeznaczonych  pod 
planowaną  inwestycję,  pełnomocnictwo  oraz  wypis  z  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobromierz.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, przedmiotową inwestycję zgodnie z §3 ust. 1 
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pkt  60  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) kwalifikuje 
się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  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 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem  
przebudowy  dróg  oraz  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". Zgodnie z art. 71 ust. 2 
pkt 2 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  2013 r.  poz.  1235  z  późn.  zm.)  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest 
wymagane  dla  planowanych  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko. 

Pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. znak RBiR.6220.3.1.2015  Wójt Gminy Dobromierz na 
podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadomił  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów 
droga dojazdowa do gruntów rolnych". Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 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 2013 
r.  poz.  1235  z  późn.  zm.)  strony  postępowania  zostały  zawiadomione  poprzez  obwieszczenie, 
umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Dobromierz,  tablicach  ogłoszeń
w miejscowościach Roztoka i Borów oraz na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl. 

Dnia  11  czerwca  2015  r.  na  podstawie  art.  64  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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
Wójt  Gminy  Dobromierz  zwrócił  się  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we 
Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wyrażenie opinii 
co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  a  w  przypadku 
stwierdzenia  takiej  potrzeby  -  co  do  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 
środowisko. 

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Świdnicy  postanowieniem  nr  81/15
z dnia 25 czerwca 2015 r. znak ZNS.620.21.2015.US (data wpływu do tut. Urzędu: 26.06.2015 
r.)  wyraził  opinię  o  braku potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko 
przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  postanowieniem  z  dnia
29 czerwca 2015 r. znak WOOŚ.4240.362.2015.KC.1 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. 
"Roztoka  -  Borów  droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych"  nie  istnieje  konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm) 
oraz opinie o których mowa powyżej Wójt Gminy Dobromierz postanowieniem z dnia 20 lipca 
2015  r.  znak  RBiR.6220.3.2.2015  stwierdził  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów droga dojazdowa do 
gruntów  rolnych"  i tym  samym odstąpił  od  nałożenia  obowiązku  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia.
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Analizę  planowanego  przedsięwzięcia  przeprowadzono  uwzględniając  szczegółowe 
uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 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  2013  r.  poz.  1235  z  późn.  zm.).  Wśród 
rozpatrywanych  uwarunkowań,  o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko, przesądziły:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i budowie:
- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (o powierzchni ok. 6400 m2),
- skrzyżowania o nawierzchni z betonu asfaltowego (o powierzchni ok. 150 m2),
- zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (o powierzchni ok. 
250 m2),
-  poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (o powierzchni ok. 
2500 m2),
- zieleni drogowej - trawy (o powierzchni ok. 4500 m2). 
Łączna  długość  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych  wynosić  będzie  1579,47  m  na  terenie 
działek ewidencyjnych nr 620 i 637 obręb Roztoka oraz działek nr 57 i 88/4 obręb Borów w gminie 
Dobromierz.  Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  w  granicach  pasa  drogowego,  na  ogólnej 
powierzchni ok. 1,92 ha. Inwestor planuje również przebudowę kanalizacji deszczowej o długości 
5,5 m. W ramach przebudowy wykonana zostanie studnia z wpustami deszczowymi, przepusty pod 
zjazdami  i  mijankami  (dł.  65  m)  oraz  przepusty  pod  koroną  drogi  (dł.  8m).  Zakres  prac  nie 
obejmuje wycinki drzew i krzewów. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w trakcie eksploatacji 
będzie używana wyłącznie do obsługi ruchu lokalnego, natomiast zjazdy, do obsługi przyległych 
terenów. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz dostępu do gruntów rolnych.

Zgodnie  z  Miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  z  wyłączeniem  wsi 
Szymanów zatwierdzonym uchwałą nr VIII/44/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2003 r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Doln.  z  dnia  24.06.2003 r.  nr  86,  poz.  1780)  dla  terenu działek  nr  620 i  637 
położonych w obrębie Roztoka i działek nr 57 i 88/4 obręb Borów obowiązują ustalenia:  Tereny 
komunikacji  kołowej o klasie  dróg "Z" -  zbiorczych.  Planowane przedsięwzięcie  jest  zatem 
zgodne z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz. 

Oddziaływanie  na  środowisko,  które  wystąpi  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  można 
scharakteryzować jako chwilowe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.

W związku  z  prowadzonymi  robotami  podczas  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  okres 
wzrostu  poziomu  hałasu,  którego  źródłem  będą  pracujące  maszyny.  Wystąpią  również  emisje 
wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń. Pomimo dość wysokiej mocy akustycznej maszyn nie 
przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza granicami działek, na których 
będą  one  prowadzone.  Emitowany  hałas  i  wibracje  będą  miały  zasięg  lokalny.  Roboty  będą 
prowadzone tylko w porze dziennej i zostaną zastosowane wszelkie dostępne środki zapobiegające 
zakłóceniom klimatu akustycznego. 

W związku z wykonywanymi robotami sprzętem mechanicznym o napędzie spalinowym 
przewiduje się zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery w miejscach prowadzenia prac.
W szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstałych ze spalania tlenku węgla, 
tlenku azotu, tlenku siarki oraz pyłów pochodzących od prac budowlanych. W czasie układania mas 
bitumicznych  może  dojść  do  zwiększonego  wydzielania  związków  do  atmosfery,  jednak  samo 
układanie  mas  bitumicznych  będzie  stosunkowo  krótkotrwałe.  Wymienione  uciążliwości  będą 
miały charakter okresowy i przemijający. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe. W czasie 
wykonywania  prac  będą  używane  materiały  naturalne  dla  środowiska,  biodegradowalne. 
Wykonawca  zapewni,  aby  miejsce  tymczasowego  składowania  materiałów  było  zabezpieczone 
przed  zanieczyszczeniem  wód  powierzchniowych  i  podziemnych.  Plac  budowy  będzie 
zorganizowany na terenach utwardzonych istniejącego pasa drogowego. 
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Na etapie prac budowlanych powstaną odpady związane z obecnością ekip budowlanych. 
Odpady te będą unieszkodliwiane w pojemnikach do tego przeznaczonych w miejscu stacjonowania 
ekipy, a ścieki socjalno-bytowe powstające na budowie zostaną zagospodarowane w urządzeniach 
przewoźnych.  Unieszkodliwianie  odpadów  nastąpi  przez  wyspecjalizowane  firmy  posiadające 
stosowane zezwolenia.

Biorąc  pod  uwagę  przejściowość  prac  budowlanych,  należy  uznać,  że  etap  realizacji 
inwestycji nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku. 

Na etapie  eksploatacji  wpływ przedmiotowej  inwestycji  na środowisko wodne związane 
będzie głównie z powstającymi wodami opadowymi.  Dla planowanej inwestycji  odprowadzenie 
powstających ścieków deszczowych będzie następowało do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Niski  poziom wód  gruntowych  zapobiega  ich  zanieczyszczeniu  poprzez  filtrację  ewentualnych 
zanieczyszczeń w górnych warstwach gleby.

Teren  otaczający  planowaną  inwestycję  stanowią  pola  uprawne  oraz  zakłady  przerobu 
kamienia  naturalnego.  Przebudowywany  odcinek  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  będzie 
użytkowany wyłącznie do obsługi ruchu lokalnego. Prognozowane natężenie ruchu będzie wynosiło 
ok.  20  pojazdów/h  w  porze  dziennej  i  około  2  pojazdów/h  w  porze  nocnej.  W  związku
z  powyższym  nie  przewiduje  się,  aby  eksploatacja  drogi  spowodowała  przekroczenie 
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  na  terenach  podlegających  ochronie  akustycznej  ani 
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W  zasięgu  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  nie  występują  obszary  leśne, 
obszary  wodno-błotne,  obszary  górskie,  obszary  przylegające  do  jezior,  a  także  obszary 
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich 
siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym  Natura  2000  oraz  pozostałymi 
formami ochrony przyrody w rozumieniu art.  6  ustawy z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej  położony obszar chroniony - Park 
Krajobrazowy "Chełmy" znajduje się w odległości ok. 5,5 km, natomiast najbliższy obszar Natura 
2000  znajduje  się  w  odległości  ok.  7  km.  Oceniając  skalę  i  rodzaj  możliwego  oddziaływania 
inwestycji  stwierdzono,  iż  z  uwagi  na  charakter  przedsięwzięcia  oraz  lokalizację  w  obszarze 
gruntów rolnych, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. 

Z  uwagi  na  ograniczony  zakres  planowanych  prac  i  lokalny  charakter  inwestycji 
transgraniczne  oddziaływanie  nie  występuje.  Odległość  planowanej  inwestycji  od  najbliższej 
granicy Państwa (Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska) wynosi ok. 40 km.

Rodzaj,  skala  i  lokalizacja  inwestycji  nie  wskazują  na  możliwość  przekroczenia 
obowiązujących  norm w zakresie  ochrony środowiska  pod warunkiem zastosowania  rozwiązań 
opisanych  w  przedłożonej  dokumentacji.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  zalicza  się  w  myśl 
przepisów art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz.  1232  z  późn.  zm.)  do  przedsięwzięć  o  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii,  przy 
uwzględnieniu  używanych  substancji  i  stosowanych  technologii.  Zastosowanie  wszystkich 
rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zamyka oddziaływanie planowanej 
inwestycji w granicach działki, na której będzie ona realizowana.

Zgodnie z art. 10 Kpa zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium prowadzonego 
postępowania,  a  przed  wydaniem  decyzji  umożliwiono  wypowiedzenie  się  co  do  zebranych 
dowodów i materiałów. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania
o wydanie przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1235  z  późn  zm.)  organ  stwierdza  brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ninijeszej decyzji. Wypełniając 
obowiązek wynikający z art. 77 §1 Kpa organ w zebranym przez siebie materiale dowodowym nie 
odnalazł  dowodów  wskazujących  na  to  iż,  przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie 
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ponadnormatywnie  oddziaływało  na  środowisko.  Biorąc  pod  uwagę  opinie  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu oraz  uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 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 2013 r. poz. 1235 z późn zm.) 
uznaje  się  za  dopuszczalne  odstąpienie  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Przedłożone  materiały  dotyczące  planowanej  inwestycji  oraz  dane  na  temat  elementów 
przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, pozwoliły na ocenę jego oddziaływania na środowisko oraz formy ochrony przyrody. 
Przeprowadzona analiza uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 
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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm), pozwala na zajęcie stanowiska, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc  pod  uwagę  planowany  rodzaj  i  zakres  inwestycji,  nie  stwierdza  się  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o których mowa w art.  72 ust.  3 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Wniosek 
ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem 
Wójta Gminy Dobromierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

Otrzymują:
1. Mariusz Szyrner
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS" 
mgr inż. Mariusz Szyrner 
ul. Lipowa 23
58-173 Roztoka
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a
Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin
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Załącznik
do decyzji znak RBiR.6220.3.3.2015

z dnia 12 sierpnia 2015 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów droga dojazdowa do 
gruntów rolnych".

Planowane przedsięwzięcie  pn. "Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych" 
polegać będzie na przebudowie i budowie:
- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (o powierzchni ok. 6400 m2),
- skrzyżowania o nawierzchni z betonu asfaltowego (o powierzchni ok. 150 m2),
- zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (o powierzchni ok. 
250 m2),
-  poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (o powierzchni ok. 
2500 m2),
- zieleni drogowej - trawy (o powierzchni ok. 4500 m2). 
Łączna  długość  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych  wynosić  będzie  1579,47  m  na  terenie 
działek ewidencyjnych nr 620 i 637 obręb Roztoka oraz działek nr 57 i 88/4 obręb Borów w gminie 
Dobromierz.  Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  w  granicach  pasa  drogowego,  na  ogólnej 
powierzchni ok. 1,92 ha. Inwestor planuje również przebudowę kanalizacji deszczowej o długości 
5,5 m. W ramach przebudowy wykonana zostanie studnia z wpustami deszczowymi, przepusty pod 
zjazdami  i  mijankami  (dł.  65  m)  oraz  przepusty  pod  koroną  drogi  (dł.  8m).  Zakres  prac  nie 
obejmuje wycinki drzew i krzewów. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w trakcie eksploatacji 
będzie używana wyłącznie do obsługi ruchu lokalnego, natomiast zjazdy, do obsługi przyległych 
terenów. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz dostępu do gruntów rolnych.

Zgodnie  z  Miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  z  wyłączeniem  wsi 
Szymanów zatwierdzonym uchwałą nr VIII/44/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2003 r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Doln.  z  dnia  24.06.2003 r.  nr  86,  poz.  1780)  dla  terenu działek  nr  620 i  637 
położonych w obrębie Roztoka i działek nr 57 i 88/4 obręb Borów obowiązują ustalenia:  Tereny 
komunikacji  kołowej o klasie  dróg "Z" -  zbiorczych.  Planowane przedsięwzięcie  jest  zatem 
zgodne z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz. 

Oddziaływanie  na  środowisko,  które  wystąpi  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  można 
scharakteryzować jako chwilowe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.

W związku  z  prowadzonymi  robotami  podczas  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  okres 
wzrostu  poziomu  hałasu,  którego  źródłem  będą  pracujące  maszyny.  Wystąpią  również  emisje 
wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń. Pomimo dość wysokiej mocy akustycznej maszyn nie 
przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza granicami działek, na których 
będą  one  prowadzone.  Emitowany  hałas  i  wibracje  będą  miały  zasięg  lokalny.  Roboty  będą 
prowadzone tylko w porze dziennej i zostaną zastosowane wszelkie dostępne środki zapobiegające 
zakłóceniom klimatu akustycznego. 

W związku z wykonywanymi robotami sprzętem mechanicznym o napędzie spalinowym 
przewiduje się zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery w miejscach prowadzenia prac.
W szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstałych ze spalania tlenku węgla, 
tlenku azotu, tlenku siarki oraz pyłów pochodzących od prac budowlanych. W czasie układania mas 
bitumicznych  może  dojść  do  zwiększonego  wydzielania  związków  do  atmosfery,  jednak  samo 
układanie  mas  bitumicznych  będzie  stosunkowo  krótkotrwałe.  Wymienione  uciążliwości  będą 
miały charakter okresowy i przemijający. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe. W czasie 
wykonywania  prac  będą  używane  materiały  naturalne  dla  środowiska,  biodegradowalne. 
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Wykonawca  zapewni,  aby  miejsce  tymczasowego  składowania  materiałów  było  zabezpieczone 
przed  zanieczyszczeniem  wód  powierzchniowych  i  podziemnych.  Plac  budowy  będzie 
zorganizowany na terenach utwardzonych istniejącego pasa drogowego. 

Na etapie prac budowlanych powstaną odpady związane z obecnością ekip budowlanych. 
Odpady te będą unieszkodliwiane w pojemnikach do tego przeznaczonych w miejscu stacjonowania 
ekipy, a ścieki socjalno-bytowe powstające na budowie zostaną zagospodarowane w urządzeniach 
przewoźnych.  Unieszkodliwianie  odpadów  nastąpi  przez  wyspecjalizowane  firmy  posiadające 
stosowane zezwolenia.

Biorąc  pod  uwagę  przejściowość  prac  budowlanych,  należy  uznać,  że  etap  realizacji 
inwestycji nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku. 

Na etapie  eksploatacji  wpływ przedmiotowej  inwestycji  na środowisko wodne związane 
będzie głównie z powstającymi wodami opadowymi.  Dla planowanej inwestycji  odprowadzenie 
powstających ścieków deszczowych będzie następowało do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Niski  poziom wód  gruntowych  zapobiega  ich  zanieczyszczeniu  poprzez  filtrację  ewentualnych 
zanieczyszczeń w górnych warstwach gleby.

Teren  otaczający  planowaną  inwestycję  stanowią  pola  uprawne  oraz  zakłady  przerobu 
kamienia  naturalnego.  Przebudowywany  odcinek  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  będzie 
użytkowany wyłącznie do obsługi ruchu lokalnego. Prognozowane natężenie ruchu będzie wynosiło 
ok.  20  pojazdów/h  w  porze  dziennej  i  około  2  pojazdów/h  w  porze  nocnej.  W  związku
z  powyższym  nie  przewiduje  się,  aby  eksploatacja  drogi  spowodowała  przekroczenie 
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  na  terenach  podlegających  ochronie  akustycznej  ani 
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin
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