Naruszewo, dnia 15.02.2008 r.

Nr 7624/ 7 /07/08

INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), Wójt Gminy Naruszewo informuje, że zamieszczono w
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 0726037 Zaborowo – Stachowo długości 2877 m zrealizowaną na terenie
obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo w gminie Naruszewo powiat płoński woj.
mazowieckie.

Wójt Gminy
/-/

mgr inż. Beata Pierścińska

Zamieszczono:
1.

Tablica ogłoszeń UG Naruszewo
2.

BIP UG Naruszewo: ugnaruszewo@bip.org.pl

Naruszewo, dnia 15.02.2008 r

Nr 7624/7/07/08

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 1a oraz art. 56 ust. 1b i 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze
zmianami), w związku z art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587), art. 104 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.
zm.) po rozpatrzeniu własnego wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia,
okreś l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie to stanowiła przebudowa drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo długości 2877 m,
zrealizowane zostało na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo w gminie
Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie. Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego.
2.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i
zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Jest to inwestycja liniowa, która była prowadzona w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej o
nawierzchni żwirowej z niewielką korektą przebiegu osi drogi, w związku z tym teren objęty inwestycją nie
zmienił swojego przeznaczenia. Szerokość korony drogi na całej jej długości jest zmienna, natomiast
szerokość istniejącej nawierzchni waha się w granicach ok. 5,60 m. Sąsiedztwo drogi stanowią głównie
siedliska rolnicze, nie występują budynki niemieszkalne wymagające ochrony (szpitale, domy opieki) oraz

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Realizacja inwestycji nie pogorszyła warunków i nie ograniczyła
funkcjonowania sąsiednich terenów i obiektów (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Nie wywarła
negatywnego wpływu na zdrowie i poczucia komfortu ludzi mieszkających w najbliższym sąsiedztwie drogi,
ponieważ emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczyła norm, które zostały wyznaczone ze względu
na zdrowie
i życie ludzi. Uciążliwość ograniczyła się do terenu drogi, a jej przebudowa przyczyniła się
do poprawienia warunków ruchu drogowego mieszkańców miejscowości: Zaborowo, Michałowo i Stachowo.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska uwzględnione w projekcie budowlanym:
Planowane przedsięwzięcie uwzględniało rozwiązania chroniące środowisko, a przede wszystkim :
Ø

ograniczyło poziom hałasu poprzez prowadzenia wszelkich robót w porze dziennej,

Ø

ograniczyło zanieczyszczenie spływów deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ø

lokalizacja planowanej inwestycji nie kolidowała z istniejącym drzewostanem,

Ø

prowadzono prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi podczas realizacji inwestycji,

Ø roboty budowlane prowadzono zgodnie z przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową, w sposób
nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi,
Ø

stosowano materiały i wyroby posiadające atesty i certyfikaty,

Ø

uciążliwość inwestycji nie wykraczała poza granice własnego terenu.

Projekt budowlany był wykonany zgodnie z:
Ø Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133),
Ø Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - opublikowany w Dz. U. nr 19 z 2007
r., poz. 115),
Ø Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1990 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430
),
oraz w oparciu o:
Ø

mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego,

Ø

pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez projektanta.

Realizacja inwestycji wymagała Zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Płońsku stosownie do przepisu art.
30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016
ze zmianami)

4. Charakterystykę całego przedsięwzięcia zawarto w załączniku nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo
długości 2877 m, zrealizowane zostało na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo w
gminie Naruszewo.
Powyższa inwestycja została wykonana i oddana do użytkowania w roku 2005, realizacja inwestycji odbyła się
przy 75% wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt
realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Inwestycja wykonana była w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych (art. 30 ust. 1pkt. 2 w
związku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obecnie w nawiązaniu do
ustaleń audytu Komisji Europejskiej, w celu osiągnięcia zgodności z Dyrektywą 85/337/EWG na podstawie
art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 587) Gmina jest zobowiązana uzupełnić dokumentację
związaną z realizacją przedsięwzięcia o ocenę oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć dla
których sporządzenie raportu może być wymagane.

Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 16.10.2007 r. zwrócił się do Starosty Płońskiego
i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wyrażenie stanowiska (opinii) w przedmiocie
potrzeby sporządzenia raportu i określenie jego zakresu. Organy te odstąpiły od wymogu sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestycja ma służyć poprawie warunków ruchu drogowego,
jednocześnie nie spowoduje zwiększenia zużycia surowców, a emisja substancji lub energii do środowiska nie
wystąpi w stopniu znaczącym zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i eksploatacji w rozumieniu
przepisów ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie i skalę jego
oddziaływania na środowisko oraz uzyskane opinie Wójt Gminy Naruszewo postanowił

nie stwierdzać potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na
środowisko (Postanowienie Nr 7624/7/07 z dnia 11.12.2007 r.).
Następnie Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 11.12.2007 r. zwrócił się ponownie do Starosty Płońskiego i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia. W/w organy uzgodniły przedsięwzięcie bez zastrzeżeń.
W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.Wobec
powyższego postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust.
4 oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa
w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo ochrony
środowiska – art. 56 ust. 9.
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wójt Gminy
/ - / mgr inż. Beata Pierścińska
Załączniki:

1. Kopia Postanowienia Starosty Płońskiego
numer: RŚ 7633-126/07/08 z dnia 15.01.2008r.

2. Kopia Postanowienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płońsku numer:
ZNS-710-179/196/07 z dnia 17.12.2007 r.

Otrzymują:
1.

Inwestor – Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo
2 . Pan Szczepański Andrzej - sołtys wsi Zaborowo
3.

Pan Mielczarek Michał - sołtys wsi Michałowo

4 . Pan Mielczarek Paweł - sołtys wsi Stachowo
5. Biuletyn Informacji Publicznej U.Gminy:

ugnaruszewo@bip.org.pl
6. Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m
7. a/a

Sporządziła: insp. ds. planowania przestrzennego
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663-10-18

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie
art. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635

z późniejszymi zmianami)
Inspektor ds. planowania przestrzennego
Teresa Krawczewska

Załącznik Nr 1do decyzji
Wójta Gminy Naruszewo
Nr 7624/7/07/08 z dnia 15.02.2008 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia
Przebudowa drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo
Przedmiotowe przedsięwzięcie to przebudowa drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo - Stachowo, odcinek
długości 2877 mb. w obrębach geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo w gminie Naruszewo, pow.
płoński, woj. mazowieckie.
Jest to inwestycja liniowa, wykonana w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej z niewielką korektą
przebiegu osi drogi. Droga posiadała nawierzchnię żwirową.
Przebudowana droga zachowała istniejący przebieg trasy w obrębie istniejących linii rozgraniczających.
Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowane były wykorzystując maksymalnie warunki istniejące. Rozwiązania
wysokościowe - w oparciu o konfiguracje terenu oraz powierzchniowe odwodnienie drogi. Zaprojektowano i
wykonano pięć łuków pionowych o promieniu R=2000 w tym trzy łuki wklęsłe i dwa wypukłe.
Na całym odcinku drogi założono jeden przekrój o następujących parametrach:
- jezdnia szerokości 4,0 m o pochyleniu 2%
- pobocza 2x1,25 m o pochyleniu 8%
- rowy obustronnie istniejące.
Wykonana konstrukcja nawierzchni obejmuje:
- istniejąca nawierzchnia żwirowa po wyprofilowaniu stanowiła podbudowę
- warstwa wiążąca szerokości 4,10 m z masy mineralno-asfaltowej grubości 4 cm
- warstwa ścieralna szerokości 4,00 m z masy mineralno-asfaltowej grubości 4 cm.
Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniły spadki poprzeczne i podłużne jezdni

i poboczy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano i wykonano oznakowanie stałe.

Do wykonania inwestycji wykorzystano następujące surowce:
- masa mineralno-asfaltowa (warstwa wiążąca) - 473,96 m 3
- masa mineralno-asfaltowa (warstwa ścieralna) - 462,48 m 3
- pospółka 431 m 3
W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi ze
zmodernizowanej drogi zastosowano system urządzeń oczyszczających składających się kolejno z:
• skarp trawiastych,
• rowów trawiastych.
Prace budowlane wykonywano z wykorzystaniem sprzętu sprawnego technicznie aby zminimalizować emisję
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu.

Z uwagi na rodzaj inwestycji oraz cechy środowiska przyrodniczego w otoczeniu drogi za istotne rodzaje
oddziaływań inwestycji na środowisko należy uznać następujące oddziaływania:
Ø

na powietrze,

Ø

na gleby (skażenia pochodne - głównie z powietrza),

Ø

na wody powierzchniowe i podziemne (ścieki deszczowe),

Ø

na roślinność (skażenia pochodne - bezpośrednio z powietrza i pośrednio

Ø

na klimat akustyczny,

z gleb),

Wszystkie powyższe oddziaływania wiążą się z etapem normalnej eksploatacji drogi.
Pozostałe oddziaływania zarówno dla etapu normalnej eksploatacji jak i innych etapów procesu
inwestycyjnego (budowa, likwidacja) uznaje się za nieistotne.
Występujące w trakcie modernizacji drogi zakłócenia akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu
budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały
i surowce miały charakter
czasowy i zależne były od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Dlatego
też nie było celowe stosowanie zabezpieczeń akustycznych.
Z uwagi na bliskie usytuowanie budynków mieszkalnych prace budowlanych nie wykonywane były w porze
nocnej.

Biorąc pod uwagę prognozy, iż po przebudowie drogi natężenie ruchu pojazdów wzrosło, przy zakładanej
wymianie taboru samochodowego na nowocześniejszy i mniej hałaśliwy można przyjąć, że na omawianym
terenie utrzymuje się natężenie hałasu na dotychczasowym poziomie.
Modernizacja drogi zmniejszy częstotliwość przeprowadzania remontów, co znacznie ograniczy emisję hałasu
przez ciężki sprzęt używany w czasie remontów.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego, podniosła komfort
dla użytkowników drogi oraz ograniczyła niedogodności wynikające z konieczności częstych remontów dróg
żwirowych.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie
art. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późniejszymi zmianami)
Inspektor ds. planowania przestrzennego
Teresa Krawczewska

