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Na ńdslawie ań. 64 Usi. 1pki 4 ust, 3, l 4 ustawY z dnia 3 paźdżielnika 2a08 r. o udo9:ępnianiu
inf§fńacji o środowisku ijego och.oni§, !driala §połeczeń§iła w och.oni€ środow:ską oraż o oaerąlit
Dddzialywania na środowisko lDz, tJ. z 2oz! r,, paż, ?,3"/3, §. żm.) rwąnej dalej !§law{ ooj, a taaźa § 3
U§t 1 pkt 6? rożpo rrąd2enia Ra dy Mjn;st.Ótł z dn ia 10 WnaJn ia 2019 .. w sp rawie przed§ięWż ięć mocąc/ch
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ll
odd.i.ły,.vdnia ns środowisko;

tłsk?2uię na k§niaczność oka§ś'ćnie w da.yrjio ś.odowi§kowy.h ut&a.unkowa.i..L §,ariJnków
iWyma8ań, o któryah mo\^/r w .ń. 82 U§i, l, Fkt 1|a. b ustowy oó o.?z nałożs§ie obowiążku
dżialiń, o których mowe w ań,82 ust.1, pkt: lil. b u5tow, o.i z Liwz8lędnlenieh na§tępuiących

podcza5 budolvy §lcaB$,ić spr.WnY technicznie sprzęt l ur/ądlenia l]udow:anej
ńnt€ri.ły i !urorr.e skladowna v/ sposól' t]j]'emoźl W!.jący przedostani€ §ię tani€cżya.clcń do
g.Ultu i Wód;
zaplecŁe budowy,; \N sucze8ÓlnoŚci miej§.3 postoju poja.dów lmaszyn, zabezpieczyć pneaj
prż€dostaniem sjq substancji ropopochodnyllr do grunt!. iwód, W}po5rźyć wrnater]alysolpc/jne
unrożl]VJiające §.}bkie u5unięc]e e!łentualnych WyciekóW raIiwj
t€.en ]nwe§lycji iłyposaż,ra w neżbędna iloŚĆ §ZczelnYch i nieplzcpusżcżalayalr pojemnilÓW,
kosży 

' 
koateno.ów d. grornadzenia o!]p3dóW;

ocpady mi6!żynować W sposób §e]ek|yrłnY, a następ!ie sUkcesywn'e plżek6żywać do odbioru
podmiotom po5iadająaylI] sto5owne uezwol€nia W iakt§!e gcspodaroWania odpadałri;
wodę na potrżeby socjalne dostarazać becrlow.rami, €wenti]alnie pobie.ać 2 sieci
Wodo.]ągoWej;
\łody opado!!€ iroztop9we.terenu zap]€.ża budowyodproW3dżać poprrer o dpowiedn:a §pa d ki
poprżeczne a prdtUŹn€ je.di]; od!rowadżanie ww, wód prowadżiĆ w sposób l]ie pCJWodujął
żalewania t€reąóW śą§iadniah o.ź: nia znieniaiąć stantl Wody na gruncie, a żWlarz.za kierUnku
i natężenia odpiywu wW- wód,
na etap;e realizacji śc]eki socjalno bytowe odprowadlaa do prżew.źnyfh toalet. nie dopu5żcża.
do ich przepełnienia (§ystem;lycżnie oplóżniać prre? up.awnione p.rml.tY);

1)

2)

3)

4)

§)

6)

7)

8]

pdid.ielnlla 2021 l, o lyrn 1.mym rnakJ, w splawie .dńini§traey.inej za]nici"wrnej \irnio5klem p§r§
§prerentrji§§ao za,,,ąd Dór PowiąolłYch w zyrerdowie o Ęfihni. dery4l a

środowi§ko,ły.h uwartrnkowa nhih, po p..ei§al§ąanju §§a,ł§§rk! wrrz ż !alącif,l&i§|rr]'tyó karti
inlormeYFĄ pr!edslętłtĘcl.,



9) W prżypadku 5twierdzen]a kon ieczności od wod ni€ n'a Wykorów, prace odwodni€nioWe proWódzać

bez koniecznośc; trwale8o obniżania poz:omu wód s.rntowych; do minimum o8.aniczyć fża9
odWadnjania wYłopu o.az o8.ani.zYć WpłyW wW, plac do teren(r dr]a]ii inwe5tycyjne]j wodę z
odWod.]ienia ?a80spodarować z8odni€ z obowią.ującym: pl.apir.fi] po uzyskdlliu pozw§lenia
Wodnoprawne8o. jeŚ]] ]est prawem Wymagare;

10] loboty żiernna pro}vrdżjć w sposób nie narusżający stosun'(ćw 8l!.to1,.lo wodny€h,
. w s.cżegó lności o8lan ]a.aj ą cY inBerenaję w wal§t!,"y WodonoŚne;

11] zd]Ęla w;elzchnią Wafst\łę .ierniiodklad] skł.dować poża obszalam], na |tórych znaidują s ę.ieki
wodne, poza 1sr€nłm ża8lożonym powcduią, a takŹe poża obs.aram] ki.łJnku splywu wód
porvieżchn]oVlycb do !.jĘĆ !1lód podż]emnY.h;

12) nie dopuścić do zni§.cr€nia lub U§zkcdzeni3 istnieją.ego systemu odw.d.ia]ą.!8o bez
uplżednie8o \ły*onania n§w€8o syslen]L];

l]) na etapie eksploalaaji Wody apadowe l roztopow6 z p.sa droBowe8o oraż obialaów dro8o]dych
odprowadżać poprżeż odpowiedIia §padki popneczne ipodluźne jeżdni; odprowadzanie ww.
Wód p.owa dlić W 5po5ó b n:e powodu]ący rilew3n]a lere nów sąsied n ich olaż nie zmieniając 5tanu
WodY na gluncie, a żwlasżcu a kierunku n.lęż..ia odptywu wW WÓd;

!4) zapewnaćstałą konssrwa.ję urządżeń odWad.iających wcelu spraWne8o dz'ałanaa ay.b Inądre,1;
1s) w sytuac]ach aWaryjnYch, lakich jak np. Wyciek paliwa, podjąć natychm;asfowe drialgnió W ael]l

u5unięcia aWariiolaż u5unięcia zanieczysż(żoaego 8r!nt|; żariecżyszczonyglunl nalaŻy p,78'(6raĆ
podł]iotóm Up.a\^/nionym do jego tlansportU i .ek!ll},l^ra.]i lUb !njesżkodliwiani?.

l,ta pod§tawie
odalstWa

plil 4 ustalły §oś Bu.mislrr Mstc?onow? wyrtąpit d§
ie Dy.ello.a Za.Ządu żle§ni W Łowiczu . plośbą o opinię dla

nad ljnii kol€jową nr, 4, k§ iole]o§Y 20,269 w cią8u dlo8ięcja pn.

powirlowejn.4719wpu5żcaMalia|iaka,M§żazonówwm,LublinÓ',nad.i?liaai§ana€;onychnrew,
94/a,9Ą/ą, 113/4, 11,3/2 9l/t, 12914, !|316, 125/1, 126/4, ial3, 126/2, łaloż.ny.i,} y. li]lej§.łłości
LIblinów, 8m. M5żczolóW, pOwiai ży.aidow§'(j. lrłojeWódżtWó mażoWieckie,

Prżedmiolem inwesiyc]jjes| bldowa wiad!r'(ti] łćd lin1l koIe.]oWą nr4, km kolejowy 20.269 w cią8u dro8'
powialowej nr 4/]9W Pusżaza Maaiairka - Mlra:]onóW W m, lublinóW ?ianowaa€ pażed§ięwzięcie

oi]e.imUje ro?b;órkę istniejące80 Wiiidualtl.] orn? budowę noyJe8o W]aduktu. W 10kalizacji !lanowan€Bo
przedsiąWz:Ęcia usytuowanyjesl Waadukl dl§lowY !ł ciągi dro8ipowi3towej nr 4719W n.d :,inaą (olejową
nr 4, Wi.dukt jest kc,l]strukcja irzyprzęslcwą Wytona.i 7 że'Ł,etu ż nawi€ruchnią ?j5fłłową. lstniejąc€
pr.y.zólkiWylonanesążbe!onurbrojol}e8o PowieQchaia, n. Łtólej projekl!ie się inWesiycje to ok, 1200
m2. rł!8ość całkowita wiad!kttr nowo poWsta]e8ó 2e skrzyde]&o,n pr?ycżółkóW Wyner]e ok,58,00ń,
natofi]ast jego §.€lolość ok. 12,00 m, Projektowa|e prace ri]ają na ce}u przede !ł§rys:ki.n koleilę
g€ome?iidrogi powiatowej WraZ ż budową now€go obiEktU, co wplynie b€zp3śrPdnio na b.7pi..7eńsl{r.
rUchu ].acże5lników rL]ah! drogoWe8o.

Po andliżie dosnrrcżonych w.az ż wnioskiefi.n3leliaró]ł, !r!,lg]ędł:ają( lącznie uwdrunkoWani3
prżedstrWion€ W art, 63 usL. ] uś!Dwy 0DŚ, biólą( pod uWa8ę info.n]rcje 7?Warle W karcie 

'nlormacyjne]plzed§iqwżięcia, DYr6ltor zrrządu Zlewni W towicżU !rnał, że ni€ jest k3n;e.zne prżeprowadzenie oc€ny
oddlirlyi^jania plzadm:otowego p,zedsęwzięcia ra śloiov/isko ar8Lln]entując to w odniesienju
do poszcze8ólnych uwarunkov/a]j W,JrżedllawicnY prl]ii€j §posób.

Fań5tWoWe 6o:pOdnl§lwo |t.dn? ]rody Pci§kle

zaRąd zl§wlriW i.ow].zu. ui. !'(omx]r:n? 6,99,40ctlwic7
lłl ,i,1946 811:0 60, 669_83],633 P_n] 3il] !]owi€ż lolłody 8o,..pl

uzAsADNl€Nla

pln zanld Dóg Po}łiótowy.h w ŻyraId9wie, lirmi$ z d.ia 3t si€lFlri§:.



W celu ochronY środowiska 8funtowo- wodnego n3 etapie realiaacji inweśtyc]i n3leży żor8anizować plac

oraż żaplecze budowY, Zapewn]ają( osacżĘdne korżystanle l lerćnu, i w §żcż€8Ó]ności zaplecże bLrdowY

(€zyl! miej5ce czasolvego.na8ts7Yoowa.ia odpadów o.aż tymczasowe8o postoju spĘętu) naleźy

zor8anizowaĆ w sposób miniinaliżuiący zajętoŚĆ terenU, Plac tymczasowe8o postoju sprzętu oraz

.zasoW€go magazynowan;a odpadĆW poWin;en byĆ utwardzony, Zaplecze b!dowy planowanej jnWerlyc]i

na]ezY 
'olalirować 

W b€2piecrnej odieglości tak aby nie dochodzilo do ża8roź€nia WYci€kalni i

lanieaży9lcż€ń wód powielżchniowych. Reaiiżacj! planoWane8CJ ramielżenia będ?ie czasowyń źródleń
powslaw!n]a Ści€|Ów b}towyci:, związany.h z potrzebani aiijolo8]cżnymi oób żatrUdnionyc| p?y
pracach budow|an!ch. ŚCieki te będą gromad2one w p.zenośnYćh toilel.c|, a na5lępnie odbierane przez

specj€l]stv.zne firmy ] odprow.dżane na oczys2czalnię Ści.lÓ!, c€l€m ich tltyllzacji. W czasie

fUnkcjonoWania ob]e](t! l€dynyn-] rodzajem ścieków będą Wody oprdowe po.|odząc€ z powierzchni

sżcze]nvch w]adukiu. spiyw ścieków opadowych 7apewnionY.ostanie loprzez odpowiednie spad:(i

poprż€cż]ne ipodiużn§]erdni Pr.€e budow]ane będą prowadlone wt?k] spi,sói}, aby lminimdli.ować
ilość wytwł rza nych odpadów olaz ograniczać negatywne ich oddz'a|/\łan]e na środowisko, żdlowie iżyclp
lUdżi. odpadY poWst5jące na etópia real]zacji obieklu będą s€lekt\,,!vnie zblerane i przekażywane

odb]olcom,posiadaiiaym5tosoV/nezeawoIenieW.akle§ie8ospodaroWaniaodparjami,5przętuź},!ivanyW
robotach l€al]żecY]nych bĘdzie chirakterYzoWalsię dobrym stanem teC h nicznym, żgodIym zcertyfikatern

do}usż.tania 8o dc użt,tłoWan;a, co 7naczn]€ żmniejsży możliwość WY§tĘpowania niekontrolowanych

wycićków pal]W i smaróW do ślocjowiska gruntowo Wodne8o, W p.zypadku Wy§ląpienia ewentualnej

aWóri: naleźy !abe!pi.cryć gr!n1 w rniejsclr wykonywania r9bót przed żani€§ży§zczeniami substancj6mi
WyposałĆni€beżpjeaznYmi pochodżącYmi r u3zlodżonyah masżYn

środki do ne l.aliżacji substancji ropopochod.Ych { nt.olowanyah
]łł!i€kó! ż WYl§rrystywanYch urżądżeń ipojardów. W

!rtląĆ,

zaPewni€nia

położon€ na obsraróch v/od no-blotnych lrb
poziofii€ vód 8r!łt!§y.h wayń siedliskach Ęovvych oĘr pr.Y uikitr r.€|.,

prżedńiotor]e ,żedJ]ęWzęcie .lokalilowan€ jelt W dor?ecz| wisiy w obs?a lż. jednolitYch czqki wód
poV/ież(}rniowY.h P L8W 7aoon772763l Pisią €'ągo'in. od źróda' d§ §tPćr.Y i Qkrzeszą.

ola JcW? PJsia 6ągol;n3 od źródeł do okrleszy z okrzerzą st3n okleś]cno ]ako tłY, a orją8.ię.ić cćlóW

środo!.ri§lowv.h uznano za za8rożone, Dla prrednr otowejlcw wyrnacłono derogację na podstawie all.
4 ust,4 iamawej DyreklYwy Wodnej, t], oyrektywY 2000/60/Wr, ktorą uża§adnia śię brakiem możliwości

te.iric.nya| W żle!1,/ni]cWP Występuj€ plesja komunalna, W pro8r3m]e c.ialań zaplanowano dżia}ania

podnawówe, olejfirrjąc€ Uporżądkowanie gospodark ściekov/ej, kióre są WYstarżóją€e, abY żreoukować

tą pres]ę w żakresje WYstalczającym dla os]ągnięci. dobrego stanu. ż UWagi]'€dnak na czas niezbqdnY dla

Wdlo.enia dzjałań, a la(że okres nie2będny aby lvdrożone dria]ania prżYniośy wymierne efekty, dob.y

!ld - błdl ( n,o8i by: o5 ągnięlr, w l edó'el, ,n ,,rąś e

Nie prżewiduie slę lrezpośrednie8o wpływu lrredsiEwriqcia nr stan j.koś.iowy i i|ościowY wód

powierzchnio!Ą.ych,

U2nać naIeży, iż lożWiąr3nia lechni.lrre plzed5laWione \! XlP pozwolą zabeżpi€czyć Środowisko Wodne
prled €mi5ją ,ubstancji ropopocirodl]ych do wód podżaemnych. Teren realiżacji prledsiĘW.]ęcia

.o'(alilowany iest W 8lan|cY jednolit.j caqśai v*Ód podz]emnYch o europeFkim kod.;e pLGW2o0063,

któ.ej stan cl]emicżny i ilościowy okleślono jako dobry, a o5ią8nięcie celóW środowi9kowtch uznano 2a

nip7agrożone, Wyźej Wslażana lcWPd nie użyskaia odstęp5tw dld osią8nięcia ce|óW ślodowiskowych.

że Wżględu na skalę, charakter iZakr€s prżedmlotowego prl€dsięWżiqcia stwierdzono, żep]anowan.

zalnierżeni€ inWe§l!cy]ne nie będż]. s!Wa.lać za3roźeń d]3 3siągnięcia c€lóW ŚrodoWistowych iednclily(l!
Cżęśc' \,Vód, W t}m !ędrie odbywalo.lq w 5ro5ób żap€WniającY nienil.usżalność plrepióW p.awnych

p;. ra{rr. c.i|.l;.rawi woaine Wody Pi]]5il!

t..li]d Z].§i]] , a!r].!!, L]l Ikon,.n].zn,t 6, 
'9-10! 

lowi.r
1e ,].4s116 s:1 50 6i],66],{133-633 e,nrajt,zr loV/ cz-l6)wody,3o!.p]



ochrony wód, okreŚ'onych W ,9żp§.2ądż€ni! Rady Man]slrów; dnia 18 paźdżiernika 20],6 l
PlanU 8o§podarowania Wodam] na ob52arźe dor2ecra Wj5lY z dnia 28 listopad. 2016 r

Pi3nowana anwesty€ja leżY poża obsralami wybrżeżY iobsziai.ni ńolskińi oraż poza obszafami 8órskimi
ileŚnymi, przed5jęWżię€ie żnajdlje s;ę poża strefami cahlon.yfii Ujęć WÓd oraz poza obszarami
ochronnymi zb]orniłóW Wód śródlądowyah, Pla.owana iń\Ą.§ly.ja nie 7najduje się w ob§żarże
!zc?e8ÓlneBo zagrożenia poWodzią wynikają€ym z map żagrożenia powodriowe8o,

Na podstaw]e informec.ii zewe ltYah w kaacie infórmBcyjnej można slwierdrić brak możl'wości wystąpienia
oddrialywanii o ząącznej wiel}ości [i]b rożońości. Pr.edmiotowe !rzedsięwziĘcie Z.rólvno w fazie
akśploalacj]jal iw:ażie .e!li!ó.j] pr?y !aci.waniu odpowjednich irodkóW itećhnik, nie pow]nno .nocząco
oddZiaryWać na środo!łi§'(o,

Mając p(jwyusle na i]!!adle uznano za !a!óane od§ląpien;e od prżeprowadienia oceny cddżLarwenja

7 C,^

otrżVmuia:
1, BUrmistę Mslczonowa, pjac Piisud5kjego 1, 96 320 Msżczonów
2. a/a

Państ!ł.lowa §ospodal§Mo W§dne Wody Po'9ki€

zanąd zt€W.iw lowrcru, ul. Ekonomi.1ia 6,99 4o0lówjc,
l e|. : +{8 46 sl r 5§ 6a. 669,833{33 e-§rail] zz lowicz @\Ą ody,8ov.p:


