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oBWlEszczENlE
Burmistrz lv]szczonowa na podstawie ań, 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowiSku ijego ochronie, Udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziah7wania na środowisko (Dz. U. z 2022 r,

poz. 1029), zawiadamia, że W dniu 29 czerwca 2D22 l. na Wniosek pełnomocnika

zarządu Dróg Publicznych W Zyrardowie, ul, JaktoroWSka 53, 96-3o0 ZyrardóW, Wydana

została decyĄa znak G.6220.29.2021,JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na:

,,Budowie wiaduktu nad linią koleiową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi
powiatowei nr 47l9W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. LublinóW", na

działkach oznaczonych ff ew- 9412,94l4, 11314, 11312,97l4"l29l4,11316,12512,
12614,12813, 12612, położonych W mieiscowości LublinóW, gm. Mszczonów,

powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie.

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj, W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godz. od 800 -1600,

Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
WW. przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości przez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip,mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego ,1, oraz W miejscu realizacji inwestycji.

IJU z

ngr inż. Józ,eI G I{urek

otrzvmuia:

1. Pełnomocnik ZDP w Żyrardowie,
2. strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.29.06-2022 r.

MszczonóW, dn. 29.06.2022 l -



Do Wvwieszenia na tablicvlqtoszeń (14 dni):
1, Urząd MiejskiW lvszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP,
2, Pełnomocnik ZDP w Żyrardowie - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3- sołtys sołectwa MarkóW Towarzystwo, LublinóW, czekaj - z prośbą o Wywieszenie na

tablicy ogłoszeń W sołectwie;

WyłVieszono dnia

(pieczęć Firmy, UlzędU, sołectwa)

Zdjęto dnia

Na podstawie arl, 13 Ust. 1 i2 Rozpożądzenia Palamentu Etlrcpejskieqo iRady (UE) 2016/679 ż 27 kwietnia 2016 r, w spFwie
ochrony osób fizycznych w eiązku z pżeŃażadiet da|ych osobowych l W spEwie swobod nego pżePłVu takich danych oraz
uchy]enia dylektywy 95/46ME (Dż U. UE L. ż 2016l, Nl119, s,1 że zm,) " dalej: ,RoDo" infomuję, że:

]. Adm n strato€m Pańślwa dańych osóbóWyóh iesl Gmina Msząonów lepreżentowana przez BUrńistua luszczonowa
(adles Piac Piłsudskiego 1 96 320 [łszczonów e mai urzad ńieisk @ńszżonow pl, tel kontaktowy +48 46 858 28
40)

2 AdńińEl.ator Wyzna@yl nspektora ochrony Danycn ż którym ńo9ą s]ę Pżńśhło kont!klować We Wsżyslkich śprawach
dolyeących pżenłażana danych ośobowych ż. pośledn ćbłeń adresu ema nspektor@cb24p Ub piseńne ńa
ad.esAdm n stlatola

3 Pańshła dane óśóbowe będą prżebłarzane W ceu wydania decyżji o ślodowśkowych Uwźrunkowaniach zgodne z

4 Podslawa prawna do prżetwarżźnia danych ósóbóW}ćh:
a] ań 6 uśl ] ]it c RoDo
b) Ust€wa z dna 3 pażdżiernika 2008 r o ldostepnań! ńió.ńac] o środowsku ]ego och.one Udż.e

spo]eczeństvva Wochron e ślodowjska ólaż óćeńaclr oddzllyvvania na środoWsko.
c) rozpo?adz€n e Rady M n śtróW z dńia ]0 Wżeśn a 2019 r Wsprawie przedseWżeć mógaćych znacząco

oddżiał!Wać ńa śrcdoW śkó
d) art 6 Lsi 1 l a RoDo (na podstawe żgody)W plżypadku danych podanych dobrowolnie

5 Panśtwa dańe óśobóWe będą pżebłauane pueż okres ]0 pełnych ]at kaeńdarzowyclr,
aącod ] śtyżń ż loku następnego po roku W klórym nastap o zakońózeń e spraw (11 at]

na podsl.Wie Rozporządżen a Prezesa Rady lMinistlóW ż dn a ]8 ślyczn a 201] r w
sprawie nsllukcji kancelary]ne] ]ednonych rże.żowych WykażóW akt oraz nstrukc] W

sp€We organizac] izakresu dżiałania alchiwóW żakł€dowych a bo do mementu

6 Państwa dane n e będa pżetważańe W sposob zautomatyzowany. Wlym nie będą pod egać proiiow.n u
7. Państwa dane osobóWyćh n e będą pPekazylvane poża EUrope]sk obszar Gospodarczy (obejmU]a.y Uń]e Europe]ska.

NóŃe9 e Lieclrtensiein i s]a.d e)
a w zw azku z pąelważan em Państwa dańych osobóWyclr. przysłUguja PańsIWu naśtępUjące prawa

a) prawo dostępu dó swórch dańyćh oraz otu yman]a ich kop
b) prawo do splośtóWań a (poprawania)swoch danych ośobowyóh
c) prawó do oqranieenia przeNvarzan a danych ośóbowyćh
d) p6wo do coinięca żgody W dowólnyń ńońenóe bez Wplylvu na żgodność

ż prawem pźehłażan a którego dokonano na podstaw]e żqody pżed iei coln ięciemi
e) plawo wniesena skarg do Prezesa UrżędU ochrońy Danych osobowych (L] stawk] 2. 00 ]93 WaBżawa).

W sr,luac] gdy Użna P2nrPań. że pżelważańe danych osobowych naruśża pżep]sy ogóhego rożpożądżenż ó
ochróń e dańych osobowyclr (RoDo)

9 Pódańie pżez Pańsbła danych osobow}.h !łyn kającyćh z Ust.Wy o udostępnianiu nformać] ó środowisku ]ego
ochronie udżiae społecżeństw3 W oćhrcnie środow]ska oraż ocenach oddżialywan ż nź środowisko jest oboważkowe
N epżekaz. ń e danych skutkować będz e b rak em rea]iżac] @lU o któryń mowa w punkc e 3

]0 Dane WńióśkodawcóW zostana pżekaża ne podm oiom lUb ol9anoń LpraMonym na podstawe prżeplgow prawa

Po zdjęciu 2 tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres|
Ulząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, GośPodarki Gminnej
Pl, Płsudskiego 1, 96_320 Mszczonów
sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
lel,046 - 858 28 33
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G.6220.29.2021.JJ

DEGYzJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań, 71 ust 2 pkI 2, ań. 75 ust, 1 pkt 4, alaz alI 84 i ań, 85 ust 1

Ustawy z dnia 3 października 2008 l, o udostępnieniu informacji o środowiskU i jego
ochronie, Udziale społeczeństwa W ochronie środowska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. ż 2a22 l., poz. 1029), a także § 3 ust, 1 pkt 62 Rozpolządzenia Rady
l\/inistróW z dnja 10 Września 2019 r, W sprawie pżedsięWzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz_ U- z 2a19 r, poz. 1839), po rozpatżeniu Wniosku
Pana Jerzego Niewczas pełnomocnlka zażądu Dróg Publicznych W Zyrardowle,
u], Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów w sprawie Wydania decyzji o ślodowiskowych
uwarunkowan]ach da przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie wiaduktu nad linią
kolejową nr 4, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza
l\łariańska _ Mszczonów W m. Lublinów", na działkach oznaczonych ff ew 9412,9414,
113/4, 11312, 9714, 12914 11316, 12512 12614, 12aI3, 12612, położanych W rn|e]scowości
Lub]inóW, gnr. l\,4szczonóW, pow]at żyrardowski, Wo]ewódżtwo mazowieckie,

stwierdzam

brak potrzeby prżeprowadzenia oceny oddziaływan a na środowisko przedsięWzięcia
po|egającego na ,,Budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4. km kolejowy 20.269
w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska _ Mszczonów w m. Lublinów'',
na działkach oznaczonych nr ew.9412,9414, 11314, 11312,9714, 12914, 11316, 12512, 12614,
12Bl3, 12612 połozonych W miejscowości Lub]nóW, gm. lv]sżcżonóW, powiat zyrardowski
Województwo mazow eckie, oraz określam środowiskowe uwarunkowania:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięWzięcia;

Przedmiotem pżedsięWz]ęcia jest budowa Wiaduktu drogowego nad linią ko]ejową
ff 4 w km 20,269 w ciągu d.ogi powiatowej nl 4719W. W .amach przedsięWzięcia planuje się
całkowitą .ozbiórkę istnie]ącego Wiaduktu i budowę nowego Wiaduktu lnwestycja
realiżowana będzie na działkach o fi ew. 9712,9414, 11314, 11312, 9l 14, 12914, 11316, 12812,
12614, 12813, 126/2 W mjejscowości LublinóW, gmina MszczonóW, Parametry planowane9o
Wiaduktu prezentowały się będą następująco długość całkowita - ok, 58,Oom, szerokośc -
ok, 12,00 nr Bezpośrednie sąsiedżtwo terenu ob]ętego zamierzeniem stanowią: dwutorowa
linia kole]owa nr 4 przebiegająca pod Wiaduktern, od zachodu pas zadrzew]eń izakrżewień,
a od Wschodu zakrzewienia i pas terenu W różnym stopniu użytkowany rolniczo, Najbliższa
zabudowa mieszkalna znajduje się W odiegłości 100 m od planowanego plzedsięWzięcia Nie
istnjeje konieczność Wycinki drzew, przewiduje się Wycinkę krzewóW rosnących w pasie
drogowym

2. lstotne Warunki korzystania ze środowiska W fazie realizacji i
eksploatacii lub użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym
uwzg|ędnieniem konieczności ochrony cennych Wańości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytkóW oraz ograniczenia
uciąźliwości dla terenóW sąsiednich.
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Planowane pżedsięWzięcie będzie realizowane iekspIoatowane z uwzględnieniem
następujących WarunkóW;
1) Wszelkie dzialania związane z rcalizaąą inwestycji Winny byó prowadzone

z uv,zględnieniem pęepisów z zakresu ochrony gatunkowej wobec czego
bezpośrednio przed pżystąpieniem do jakichkolwiek działań związanyęh
z rcalizaąą inwestycji należy dokonać pEy Udziale nadzolu plzyrodniczego oględzin
terenu pod kątem Występowania gatunkóW chronionych, a także analizy prżepisóW
z zakresu ochrony gatunkowej takźe W kontekście możliwości uzyskania decyzji
zezwa|ających na odstępstwa od zakazóW obowiązujących W stosunku do \ryW, formy
ochrony przyrody (ochrona gatunkowa zwierząt);

2) biorąc pod UWagę obecny stan zagospodarowania terenu objętego inwestycją WW,

oględziny terenu powinny W szczególności dotyczyó:
a) WiaduKu kolejowego przewidzianego do rozbiórki, także z Wykolzystaniem
podczas szczegółowej lUstracji endoskopu technicznegoi
b) kzewóW przewidzianych do Wycinki;
c) powierzchni biologicznie czynnych przewidzianych do przekształcenia
W WynikU realizacji inwestycji,
d) W plzypadku lozpoczęcia prac W okresie od początku marca do końca sierpnia,
także dzew i kżeWóW znajdujących się W sąsiedztwie miejsc realizacji zarnięlzenia
W odległości Wyznaczonej pżez spodziewany zasięg jego oddziaływania;

3) po szczegółowym pżeprowadzeniu o9lędzin terenu nadzór pżyrodniczy powinien:
a) dokonaó analizy planowanych prac W kontekście pżepisóW dotyczących dziko

vvystępujących gatunkóW zwierząt iich siedIisk objętych ochroną, a W
szczególności zakazu dotyczącęgo zabijania dziko Występujących zwieżąt
i niszczenia ich siedlisk (np, schronień, gniazd iinnych miejsc rozrodu), W
przypadku ich stwierdzenia należy uzyskać stosowne decyzje zezwa|ające na
odstępstwa od zakazów obowiązujących W stosunku do WW, form ochrony
pzyrody (ochrona gatunkowa zwieżąt);

b) określić zalecenia odnośnie dalszego postępowania, tj- uszczegółowić środki
minimalizujące negatywne oddziaływania na gatunki chronione m,in.: dotyczące
terminaża Wykonania poszczególnych prac, np, pżesunięcia terminu ich
lozpoczęaia W pżypadku stwierdzenia, W obrębie kontrolowanych powieżchni
zwieEąt przystępujących do rozrodu, np. Wysiadywania jaj, karmienia piskląt do
czasu ich zakończenia lub uzyskania stosownych decyzji derogacyjnych,
przeniesienia na stanowiska zastępcze, np, na tereny sąsiadujące z terenem
objętym pżedsięWzięciem dające im możIiwość dalszej, bezpiecznej egzystencjii

c) W przypadku stwierdzenia nietopeży zaprojektować W obrębie nowego Wiaduktu
szczeliny pełniące funkcje schronień dedykowanych tej grupie ssakóW (można to
osiągnąć np. popżez Wmurowanie w określony sposób cegieł odpowiedniego
typu tzw, dziurawek);

4\ z obszalu planowanych robót ziemnych, które obejmują obecnie powieżchnie
biologicznie czynne (także W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy
W ich obrębie), Wierżchnią Warstwę gleby o miąższości ok. 30 cm naleźy zdejmowac
jednokierunkowo, a następnie składowaó W niewielkich pryzmach (do ],5 m
Wysokości) Wzdłuż granic terenu zamiezenia oraz Wykorzystać W moźliwie
największym stopniu po zakończeniu prac na terenie inwestycji do stwożenia staĘ
obudowy biologicznej przekształconych powierzchni; zidentyfikowanym osobnikom
żyjącym W pżypowieżchniowej Wa§twie g|eby umoźliwić ewakuację, a w ftzle
potżeby dokonaó ich pżeniesienia poza teren prowadzenia prac na stanowi§ka
zastępcze dające im możliwośó dalszej egzystencji;

5) teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej (W szczególności miejsca
postoju środkóW transpońu) należy zabezpieczyć przed pęedostawaniem się
zanieczyszczeń (np, substancji ropopochodnych) do ziemi i Wód gruntowych popęez
jego uszczelnienie (np. za pomocą Ńt betonowych lub geomembran) oraz
z|okalizować poza żutem koron dżew i klzewóW powiększonym o 1 m;
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6) na czas prowadzenia robót ziemno-budowalnych naleźy zahęzpieczyć zgodnie ze
sźuką ogrodniczą dżewa i krzewy znajdujące §ię W ich zasięgu, lecz nie
prżewidziane do usunięcia;

7) otwarte Wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpięczyć (Wygrodzenia,
pzykrycia) pżed możliwoścją Wpadania do nich drobnych zwieząt, które mogą
potencjalnie pżedostać się na teren inwestycji; W miarę możliwości Wyprofilować kąt
nachy|enia jednej ze §karp Wykopu W sposób umożliwiający samodzielne
Wychodzenie uwięzionych zwieęąt: poza tym Wykopy należy regularnie kontrolować
do czasu ich zasypania, a W przypadku stwierdzenia W nich poszczególnych
osobnikóW należy je ewakuowaó poza teren budowy na stanowiska zastępcze dające
możliwość dalszej egzystencji;

8) prace obejmujące roboty ziemne i budowlane prowadzić W poże dziennej,
tj, W godzinach 6-22; dopuszcza się prowadzenie poza Wskazanym godzinami prac,
które ze WzględóW technologjcznych Wymagają cjągłości prowadzenia np,
betonowanie;

9) po zakończeniu prac budowlanych ipolządkowych powieżchnie nieutwardzone
i niezabudowane należy obsiaó mieszanką traw i ziół, W miarę możliwości dokonać
nasadzeń kżeWóW (nie mogą jednak spowodować pogorszenia bezpieczeństwa
użytkownikóW drogi np. W związku z ograniczeniem Widoczności na drodze);

10)do ośWietlenia Wiaduktu podczas rozbiórki i budowy (także W pżypadku
Wprowadzenia ośWietlenja obiektu podczas jego eksploatacji) należy zastosować
ośWietlenie dające tzw. ,,ciepłe" Widmo śWietlne (np. sodowe), ograniczające
przywabjanie owadóW nocą; bezwzględnie należy stosować szczelne obudowy lamp,
uniemożliwiające owadom kontald z lozżażoną żaróWką; intens$/nośó ośWietlenia
dostosować do faktycznych potęeb; podczas prowadzenia prac na|ęży zabezpieczyć
Wykopy W §posób Uniemożliwiający Wpadanie do nich zwierząt;

11) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
12)materiały i §Urowce składaó W sposób uniemożliwiający plzedostanie się

zanieczyszczeń do gruntu i Wód;
13)zapleczę budowy, a W szczególności miejsca postoju pojazdóW i maszyn,

zabezpieczyć przed pżedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu iWód,
Wyposażyć W materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych
WyciekóW paliw ofaz przeszkolić pracownikóW odnośnie ich zastosowaniaI

14)teren inwestycji Wyposażyć W niezbędną ilośó szczelnych i niepzepuszczalnych
pojemnikóW, kosźy i konteneróW do gromadzenia odpadóW;

15)odpady magazynować W sposób seleKwny, a następnie sukcesywnie przekazywać
do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia W zakresie
gospodarowania odpadami;

16)Wodę na potżeby socjalne dostarczać beczkowozami, ewentualnie pobierać
z sieci Wodociągowej;

17)Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać popaez
odpowiednie spadki popżeczne i podłużne jezdni; odprowadzanie WW, Wód
prowadzić W sposób nie powodujący zalewania terenóW sąsiednich oraz nie
zmieniając stanu Wody na gruncie, a zńaszcza kierunku i natężenia odpływu WW,
Wód;

18)na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzaó do pżewoźnych toalet, nie
dopuszczać do ich pzepełnienia (systematycznie opróżniać pżez uprawnione
podmioty);

19)W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia WykopóW, prace odwodnieniowe
prowadzić bez konieczności tMałego obniżania poziomu Wód gruntowych; do
minimum ograniczyć czas odwadniania Wykopu oraz ograniczyć WpłyW WW. prac
do terenu działki inwestycyjnej; Wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie
z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia Wodnoprawnego, jęśli jest
prawem Wyma9ane;



20)roboty ziemne prowadzić W sposób nie naruszający stosunkóW gruntowo,Wodnych,
a W szczególności ograniczający ingerencję W Warstwy WodonoŚne;

21)zdjętą Wiezchnią War§twę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których
znajdują się cieki Wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a taęe poza
obszarami kierunku sptywu Wód powierzchniowych do Ujęć Wód podziemnych;

22)nie dopuśció do zniszczenia IUb Uszkodzenia istniejącego systemU odwadniającego
bez upżedniego Wykonania nowego systemu;

23)na etapie eksploatacji Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektóW
dro9owych odprowadzać poprżez odpowiednie spadki popzeczne i podłużne jezdni;
odprowadzanie WW. Wód prowadzić W sposób nie powodujący za|ewania terenóW
§ąsiednich oraz nie zmieniając stanu Wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i

natężenia odpływu WW. Wód;
24)zapewnić stałą konserwację urządzeń odwadniających W ce]u sprawnego działania

tych ulządzeń;
25)W sytuacjach awaryjnych, takich jak Wyciek paliwa, podjąó natychmiastowe działania

W celu usunięcia awalii olaz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczygzczony
grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia;

26) Upolządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót;

3. Wymagania dotyczące ochrony środoWiska konieczne do uwżględnienia
W dokumentacji wymaganej do Wydania decyżji, o których mowa w ań. 72 ust.
1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których
mowa w ań. 72 ust, 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19:

1) Przedmiotem pżedsięWzięcia jest budowa Wiaduktu drogowego nad linią kolejową
nr 4 W km 20,269 W ciągu drogi powiatowej nr 4719W,

2) W ramach pzedsięWzięcia planuje się całkowitą Iozbiórkę istniejącego Wiaduktu
i budowę nowego Wiaduktu,

3) lnwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew,9712,9414, 11314, 113D,9714,
12914, 11316, 12812, '12614, 12al3, 12612 W miejscowości LublinóW, obręb nr 0029,
9mina lvlszczonóW, powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

4) Parametry planowanego Wiaduktu prezentowały się będą następująco: długośó
całkowita - ok, 58,00m, szerokośó - ok. 12,00 m.

5) Łączna powieżchnia terenu na którym projektuje się WW. inwestycję Wynosić będzie
ok. 1 200,00 m',

6) lnwestycja zlokalizowana będzie W granicach działek pryWatnych, powiatowych, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i działek skarbu Państwa,

7) Prowadzenie Wszelkich prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem
robót, W sposób zorganizowany Wyłącznie W poże dziennej,

8) Wykonanie robót budowlanych pzez uprawnionych i Wykwalifikowanych
pracowników,

9) Wykozystywanie spżętu sprawnego technicznie spełniającego normy ochrony
środowiska; konieczna jest Właściwa eksploatacja i konserwacja Wykolz ystywanych
maszyn,

10)Na czas realizacji inwestycji inwestor opracuje iWdroży projeK czasowej organizacji
ruchu, a objazdy Uzgodni z Właściwym zarządcą dró9.

11)Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania pzestżennego gminy
MszczonóW zatwierdzonego Uchwałą nr xvl/124l,11 Rady l/iejskiej W Mszczonowie z
dnia 19 grudnia 2011 r, (Dz, Ulz. Woj, Maz. z2o12l., poz. 975):

> działka o nr eW, 94/4 położona W m, LublinóW, gmina MszczonóW znajduje się
częścjowo; na terenach usług (rozryWka, biura, obiekty Widowiskowe, obiekty
kongresowe i konferencyjne, tereny spońu i rekreacji, hotele, tereny obiektóW
Wystawienniczo-targowych, handel i gastronomia, usłUg innych (dyspozycja planu
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1U); na terenach komunikacji - tereny dlóg publicznych kategorii gminnej, klasy
zbiolczej (dyspozycja p|anu 1KDlz), na terenach komunikacji - tereny dlóg
publicznych kategorii gminnej klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KDIL);

> część działk] o nr eW 113/4 położona W miejscowości LublinóW, grnina lv]szczonóW
znajduje się częściowo. na terenach usług (rozlywka, biura, obiekty Widowiskowe,
obiekty kongresowe i konferencyjne, tereny spońu irekreacji, hotele, tereny obiektóW
Wystawienniczo-targowych, handel i gast.onomia, usług innych (dyspozycja planu
1U), na terenach komunikac]i tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy
zbiolczej (dyspozyc]a p|anu 1KDlz): na terenach kornunikacji - tereny dróg
publicznych kategorii gm nnej, k|asy lokalnej (dyspozycja planu 2KDIL);

> część działki o nr ew, 12612 położona W mjejscowości LublinóW, gmina MszczonóW
znajduje się na terenach komunikacji - tereny dlóg publicznych kategorii gminne],
k]asy żbiorczej (dyspozycja planu 1KDlz),

Dla części działek o ff 11314 i 12612 po|ażonych W miejscowości LublinóW, g.nina
IvlszczonóW oraz dla dz]ałek 9412 11312 9714, 12914, 11316, 12512, 12614, 12813
położonych W m LublinóW, gmina MszczonóW, brak jest planu żagospodarowania
pżestrzennego Plan ogólnyzagospodarowania przestżennego gmlny MszczonóW
żatwierdzony Uchwałą nr Vll/46194 Rady l\,4 ejskiej W l\4szcżonowie z dnia 12 grudnia
1994 l_ (Dz. Urz Woj Skiemiewick]ego nr 18119 poz. 176) określa]ący
plzeznaczenie plzedmiotowych działek utracił Ważność z dniem 31.12.2oa3 l.

UzAsADNlENlE
Pan Jerzy Niewczas - pełnomocnik zalządu o.óg Publicznych W ży.ardowle,

ul, Jaktorowska 53,96-300 ZyrardóW, Wystąpił do Bum]stża lvlszczonowa, z Wnioskiem
z dnia 31 s erpnia 2021 r, W sprawie Wydania decyzj o ślodowiskowych uwarunkowaniach
dla pżedsięWzięcia po]egającego na ,,BudoW]e Wiaduktu nad linią kolejoWą nr 4, km kolejowy
20,269 W ciągu drogi powlatowej ff 4719w Puszcza l\/arlańska - l\,4sżcżonóW W
m, LublinóW", na działkach ożnaczonych ff ew.9412 9414, 11314, 11312 9114, 129/4, 11316
12512, 12614 12al3, 12612 połozonych W miejscowości LublinóW, 9m. MszczonóW, powiat
zyrardowski, Wo]ewÓdztwo mazowieckie,

Rodzaj, parametry techniczne olaz zasięg potencja nego oddziaływania na
środowisko pżedmiotowej inwestycj] zal]czają ja do grupy pżedsięWzięć Wymienionych
w § 3 ust 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady l/ini§tróW z dnia 10 Wżeśnia 2019 l, W sprawie
pż eds ęWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowjsko (Dz U z 2019 l poz, 1839),
tj ,,drogi o nawieżchni twardej o całkowilej długości przedsięWzięcia powyzej 1 krn inne niz
WymienioneW§2ust, l pkt31 i32 |ub obiekty n]ostowe W ciągu drogi o nawierzchni
twarde], z Wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektóW mostowych, służących do obsługi
stacji elektroenergetycznych i żlokalizowanych poza obszarami ob]ętymi formami ochrony
przyrody, o których rnowa W ań,6 ust 1 pkt 1-5,8 i9 ustawy z dnia 16 kwjetn a
2004 r, o ochron e pżyrody"

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego gminy
MszczonóW zatwierdzonego Uchwałą nr xvu124l11 Rady Miejskiej W Mszczonowie
z dnia 19 grudnia 201 1 r, (Dz. Urz, Woj. Maz. z 2012l., poz, 975):

> działka o nr ew- 9414 położona W m, LublinóW, gmina MszczonóW znajduje się
częściowo: na terenach usług (roziywka, biura, obiekty Widowiskowe, obiekty
kongresowe i konferencyjne, tereny spońU i rekreacji, hotele, tereny obiektóW
Wystawienniczołargolvych, handel igastronomia, usług innych (dyspozycja planu
1U); na terenach komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej, kIasy
zbiorczej (dy§pozycja planu 1KD/Z); na terenach komunikacji - tereny dróg
publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KDIL);
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> część działki o nr eW, 1,13/4 położona W miejscowości LublinóW, gmina lvlszczonóW
znajduje się częściowo: na terenach usług (rozrywka, biura, obiekty Widowiskowe,
obiekty kongresowe ikonferencyjne, tereny spońu irekreacji, hotele, tereny obiektóW
Wystawienniczo-targowych, handel i gastronomia, Usług innych (dyspozycja planu
1U); na terenach komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy
zbiorczej (dyspozycja planu lKDlz): na terenach komunikacji - tereny dróg
publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu 2KDIL);

> część działki o fi ew- 126D położona W miejscowości LublinóW, gmina MszczonóW
znajduje się na terenach komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej,
klasy zbiorczej (dyspozycja planu 1KD/Z);

Dla części działek o m 11314 i 12612 polożonych W miejscowości LublinóW, gmina
MszczonóW oraz dla działek 9412, 113D,9714, 12914, 11316, 12512, 12614, 12al3,
położonych W m, LublinóW, gmina MszczonóW, brak jest planu zagospodarowania
przestżennego. PIan ogólny zagospodarowania pżestżennego gminy lvl§zczonóW
zatwierdzony Uchwałą nr Vll/46/94 Rady |Vliejskiej W Mszczonowie z dnia 12 grudnia
,l994 r. (Dz. Urż, Woj. skierniewickiego nr 18119 poz, 176) określający
pżeznaczenie pżedmiotowych działek utracił Ważność z dniem 31 12.2oo3l.

Działając zgodnie z ań, 64 ust. 1, 2 i 4 dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku ijego ochronie, udżia]e społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2022l,, poz, 1029), Burmistż Mszczonowa
Wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię W sprawie obowiązku pżeplowadzenia
oceny oddziaływania \ryW. przedsięWzięcia na środowisko iW przypadkU stwierdzenia takiego
obowiązku o okreś|enie zakre§u rapońu o jego oddziaływaniu na ślodowisko, Regionalny
Dyrektor ochrony Srodowiska W Warszawie Wyraził opinię - pismo znak: WooS-
|-422016152o21AsT z dnia 09 |uIego 2022 l., że d|a realizaqi \ĄĄd, przedsięWzięcia ne
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny W Żyrardov,lie Wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji
nie ma potżeby nakładaó obowiązku pzeprowadżenia oceny oddziaływania na środowisko
- opinia sanitarna li zNs.471 .1.29.2a21.137 z dnla 04 11,2021 r, Dyrektor Zaż ądu Zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, nie stwierdził potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania WW. prżed§ięWzięcia na środowisko - opinia znak:
WA, ZZS.5,43 5, 1 ,463 .2021 .PD z dnia 08 nalca 2022 l .

lvlając na uwadze !ĄĄe, opinie oraz po przeprowadzeniu Własnej - uwzględniającej
uwarunkowania przedstawione W ań, 63 ust, 1 ustawy,,ooś" - analizy dostarczonych Wraz
z Wnio§kiem materiałóW, Burmistrż Mszczonowa postanowjł odstąpić od nałoźenia
obowiązku pżeprowadzenia oceny oddziaływanja pżedsięWzięcia na środowisko,
argumentując to W odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań.

1. Rodżai i charakteru
a) skali przedsiewziecia iwielkości żaimowaneqo terenu oraz ich wzaiemnych

plopolcii. a takŻe istotnvch rozwiazań chalaktervżuiacvch przedsiewziecie:

Pżedmiotern inwestycji jest budowa Wiaduktu nad linią ko|ejową nr 4, km kolejolvy
20,269 W ciągu drogi powiatowej nr 47'19W Puszcza lv]ariańska - MszczonóW W m,
Lub|inóW, Planowane pżedsięWzięcie obejmUje rozbiórkę istniejącego Wiaduktu oraz
budowę nowego Wiaduktu. W |oka|izacji planowanego prżed§ięWzięcia Usytuowany jest
Wiadukt drogowy W ciągu drogi powiatowej nr 4719W nad linią kolejową nl 4, Wiadukt jest
konstrukcją t|zyplzęsłową Wykonaną z żelbetu z nawieżchnią asfaltową. ]stniejące
przyczółki Wykonane są z betonu zbrojonego. Powierzchnia, na której projektuje się
inwestycję to ok. '1200 m', Długośc całkowita Wiaduktu nowo powstałego ze skrzydełkami
plzyczólków Wyniesie ok, 58,00 m, natomia§t jego §zerokość ok. 12,00 rn, Projektowane
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prace mają na ce]u p.zede Wszystkim korektę geomet.ii drogi pow atowej W.aż ż budową
nowego obiektu, co Wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego

b) n ciami w szcze ólności kumulowania
oddziałvwań przedsiewzieć realizowanvch i zrealiżowanvch. dla którvch została
wvdana decvzia o środowiskowych nkowaniach. znaiduiacvch sie na
terenie, na którvm planuie sie realizacię przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddżiałvwania przedsiewżiecia lub którvch oddziaływania mieszczą sie
w obszarze oddziałvwania planowaneqo przedsiewziecia w zaklesie. w iakim
ich oddziałvwania moqa p do skumulowania oddziafuwań
z planowanym przedsiewzieciem

Na działkach pżeżńaczonyah pod planowaną ]nwestycję nie znajdują się ine są
planowane inne przedsięWzięc]a, które swym oddziaływaniern nrogłyby skumulować się
z potencja nym oddziaływaniem budowy Wiaduktu nad |inią kolejową nr 4 Tego rodzaju
prżedsięWżięcia n]e będą także znajdowały się W okolicy planowanego pżedsięWzięcia,
W związku z powyższym nie dojdzie do jakiegoko|Wiek kumulowania się oddżiaływań m,in
W kontekście Wpływu na kraJobraz, klimatu akustycznego, czy uszkodzenia gruntu, itp

c) różnorodności bioloqicznei. Wvkorzvstania zasobów naturalnvch. W tvm qlebv.
Wodv i powierzchni ziemi:

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się W sposób ]stotny do zmniejszenia
różnorodności biologicznej terenu Na etapie .ea izacji inwestycji Wystąpi zapotrzebowanie
na matedały budowLane typowe dla tego rodzaju inwestycjj: kruszywa (piasek), cement
zaprawy antykorozyjne dla elementóW betonowych, stal zbrojen]owa, nawierzchn e
asfaltowe, krawęzniki kamienne ibetonowe, kostka brukowa, obżeża betonowe,

d) emisii i wystepowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji planowanego pżedsięWzięcla Wystąpi ernisja substancji do
powielża ofaz emisja hałasu dodatkowo W Wyniku prac powstawały będą odpady i ścieki.
Em sja substancji do powietrza i hałasu będzie Wiązała się głóWnie z pracą ulządzeń
służących do budowy Wiaduktu oraz ruchem samochodóW ciężarowych pęewożących
materialy budowlane, Emisje te będą miały charakter krótkotrwały i zakończą się Wraz
z końcem realizacji przedsięWzięcia, Sciek] oraz powsta]ące W WynikL] realiżacji inwestycji
odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi prżepjsami prawa
W tym zakresie

Na etap]e eksploatac]i pżedsięWzięcia nie będzie miała miejsca emis]a substancji do
paw|elża orcz hałasu oraz nie będą powstawały odpady, Etap eksploatacji p anowanej
inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, nie zostaną plzekraczone
standardy jakości środoW]ska, ]nwestycja nie będż]e róWnież oddziaływać na rośliny,
zwielzęta i glzyby .

e} ocenioneqo w oparciu o wiedże naukowa ryzvka wvstapienia poważnych awarii
lub katastrof naturalnvch i budowlanvch. prżv uwzq|ednieniu użwvanvch
substancii i stosowanvch technolooii. w tvm ryzvka zwiazaneqo ze zńiańa
klimatu:

Planowane pżedsięWzięcie nie za|icza się do zakładóW o dużym lub zwiększonym
ryzyku Wystąpienia poważnej awariizgodnie z Rozpolządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. W sprawie rodzajóW iilości znajdujących §ię W zakładzie substancji
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niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym

ryzyku vvystąpienia poważnej awarii pżemysłowej (Dz- U. z2016 r,, poz, 138). Prowadzenie
robót budowlanych oraz Wykonanie przedmiotowego prżedsięwzięcia zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi pżepisami p.poż, ibhp zminimalizuje możliwość
Wystąpienia sytuacji awaryjnych, a takźe Wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych
skutkóW katastrof naturalnych i budowlanych.

0 pżewidywa ilości i rodzaiu wytwarżanvch odpadów o raz ich wDłvwu na
środowisko. w oadkach odv olanuie sie ich DoWstaWanie:

odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięWżięcia będą
odpowiednio magazynowane, W sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie
pęekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

s) zaqrożenia dla zdrowia ludzi. w tvm wvnika ceoo z emlsll:

z plzedłożonej dokumentacji Wynika, źe na etapie eksploatacji planowanej inwestycji

standardy jakości ślodowiska będą dotżymane,

2. Usvtuowanie Drzed
środowiska. w szcze
telenu. zdolnośc iul
natulalnvch, Walor
mieiscowvch Dlan ią§c-

a) obszarv wodno-błotne. inne obszarv o płvtkim zaleqaniu wód podziemnvch.

w tvm siedliska łeqowe o€z uiścia rzek:

Uznać należy, iż powyższe rczwiązańia techniczne pżedstawione W KlP pozwo ą
zabezpieazyć środowisko Wodne prżed emisją substancji ropopochodnych do Wód
podziemnych, Teren real]żacji p.zedsięWzięcia z okalizowany jest W granicy jednolitej części
Wód podżiemnych o eulope]skirn kodzie PLGW200065, której stan i]ościowy ichemiczny
określono jako dobry, aosiągnięce celóW środowiskowych uznano za n ezaglozone, Wyżej
Wskazana JcWPd n e uzyskała odstępstw dla osiągnięcia ce óW ślodowiskowych

Z kańy informacyjnej pżedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora Zażądu Zlewni W Łowiczu
Wynika, że pżedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie W dorzeczu Wisły W obszarze
jednolitych części Wód powierżchniowych PLRw20oo172727631 Pisia Gągolina od źródeł do
okżeszy z okrzeszą, Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy z okżeszą stan
ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za zagrożone. Dla
pzedmiotowej JcW Wyznaczono derogację na podstawie ań. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60ME, którą uzasadnia §ię brakiem możliwoścj technicznych,
W zlewni JcWP Występuje presja komUnalna. W programie działań zaplanowano działania
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, Kóre są Wystarczające,
aby zredukować tą presję W zakre§ie Wystarczającym dla osiągniecia dobrego stanu.
Z uwagi jednak na czas niezbędny dla Wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby
Wdrożone działania przynio§ły Wymierne efeKy, dobry stan będzie mó9ł być osiągnięty
w niedalekim cza§ie,

Nie plzewiduje się bezpośredniego wpływu przedsię\,/,zięcia na stan jakościowy
i ilościowy Wód powieżchniowych i podziemnych,
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Ze Względu na skalę, charakter i zakres pżedmiotowego pzedsięWzięcia
stwierdzono, że planowane zamielzenie inwestycyjne nie będzie stwarżać zagrożeń dla
osiągnięcia celóW środowiskowych ]ednolitych cżęści Wód, W tym będz]e odbywało się
W sposób żapewnia]ący nienaruszalność przepisóW plawnych dotyczących ochrony Wód,
określonych W P]anie gospodarowan]a Wodarni na obszarze dorżecza Wisły,
Pęedmiotowa ]nwestycja nie narusza ustaleń WarunkóW kolzystania z Wód regionL] Wodnego
srodkowej Wisły (lozpolządze|ie nr 5/2015 Dylektora Reg onalnego Zażądu Gospodarki
Wodne] W Warszaw]e - Dz, U, Województwa Mazowieckiego poz _ 3449 ze zm )

b) obszary wybrzeżV i środowisko morskie:

Przedmiotowe pzedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Wybżeży i
obszarami mo§kimi,

c) obszarv qórskie lub leśne:

Pżedmiotowe przedsięWzięcie zlokalizowane będzie poza obszalami górskimi
iW sąsiedztwie terenóW zadrzew]onych i zakrzewionych, W związku z realizacją inwestycji
nie jest planowana Wycinka dżew, stąd nie prżewjduje się prowadzenia działań
kompensacyjnych, Teren inwestycj] położony jest W typowym krajobrazie rolniczym
W sąsiedztwie infrastruktury drogowe] oraz ciągóW komunikacyjnych.

d) obszary wymaqaiace specialnei ochronv ze Wzq|edu na wYstepowanie
gatunków roślin izwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodnicżvch obietvch

Natura 2000 oraz rm ochron
przvrodv,

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza granicami obszalóW podlegających
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie plzyrody (Dz. U, z 2021 r.
poz, 1098, że zrn,, zwanej dalej , ustawą o ochronie pzyrody"), Najbliższy obszar chron ony
- Bolimowsko-Radziejowick] z doliną srodkowe] Rawki obszar chronlonego Krajobrazu
zlokalizowany jest W odległości ok, 3,6 km na zachód i ok, 3,7 km na północ od terenu
zamieżenia, a najbliższy obszar Natura 2000 Łąki Zukowsk e PLH14oo53 W odległości ok,
4 6 km na północny-zachód od rl]iejsca realizacji inwestycji, PrzedsięWz]ęcie będzie
rea izowane W odległośc ok, 1,5 km na północny-Wschód od najbliżsżego korytaęa
ekologicznego rangi lokalnej, którego rolę pełni koryto rzeki Korabiewki wfaz z pase(ń
p.zyległego terenu (W znacznej cżęści stanowią go tereny zadrzewione i leśne),

Mając na uwadze potencjalną n,]oźliwość gniazdowania W obrębie Wiaduktu
pęew]dzianego do rozbiórki niektórych gatUnkóW ptakóW (np. pliszki siwej) oraz potencjalną
możliwość Występowania W jego obręb]e niewielkich pęknięć czy szczelin Wykorzystywanych
jako kry]óWki plzez n etapelze, a takźe Występowania gniazd zaróWno W obrębie krzewóW
przewidz]anych do Wycinki jak iW ich §ąs]edztwie, a także potencjalną możliwośó
przystępowania do rozrodu W obrębie krzewóW idrżew znajdujących się W zaslęgu
oddziaływania inwestycji gatunkóW chronionych nakazano, aby pżed podjęc]em prac
związanych z jej rcallzacją, a także na ńżnych ją etapach teren pżedsięWzięcia
kontroiować pod kątem ich obecności. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub
ich siedlisk naleźy podjąć odpowiednie działania z poszanowaniem prżepisóW odrębnych, tj,:
przede Wszystkim przesunąć termin aozpoczęcia prac do czasU żakończenia okresu rozrodU
(L] ptakóW obejrnuje on dobieranie się osobnikóW W pary, znoszenie Wysiadywanie jaj,
Wychowywanie młodych do momentu ich usamodzieln jenia się, tj uzy§kania umiejętności
aktywnego lotu), dokonać ewakuacji gatunkóW na stanowiska zastępcze olaz Wystąpić do
Właściwego organu o stosowne decyzje delogacyjne (lakże W przypadku Wykrycia ich
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siedlisk, np. gniazd, nor i innych schronień), Niniejsze ma na celu zapobieżenie
prżypadkowemu Uśmierceniu zwieżąI, w tym gatunkóW chronionych i zniszczeniu ich
siedlisk oraz ich płoszeniu iniepokojeniu,

e) ob§zarv. na którvch standardv iakości ś.odowiska zostafu przekroczone lub
istnieie prawdopodobieństWo ich przekroczenia:

Z kańy informacyjnej pżedsięWzięda Wynika, że realizacja inwestycji nie pżyczyni
§ię W sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia
Wrażliwości elementóW środowiska pżyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne
obszaru, Ponadto z kip nie Wynika, aby W rejonie inwestycji Występowały obszary na
Kórych standardy jakości środowi§ka zo§tały pżekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo
ich prżekroczenia,

0 obszarv o kraiobrazie maiacvm znaczenie historvczne. kulturowe |ub
archeoloqicżne

Z kańy informacyjnej pż edsię\,^.zięcia Wynika, że W rejonie planowanego
przedsięWzięcia nie Występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne
ikulturowe,

g) qestość zaludńienia

Gęstość zaludn enia na teren]e gm]ny l\,4szczonóW Wynos ok, 76 osób/km' (Wg

danych GUS z 2019 r,),

i) uzdrowiska i obszary ochronv uzdrowiskowei

W rejonie realizacji pzedsięWzięcia brak jest uzdrowisk i obszaróW ochrony
Uzd rowiskowej,

j) wodv iobowiazuiace dla nich cele środowiskowe

Powyższe rozwiązania techniczne pozwo|ą zabezpieczyć środowisko Wodne przed
ernisją sUbstancji ropopochodnych do Wód podziemnych Uznać należy, iż powyższe
lozwiąza|ia techniczne przedstawione W KlP pozwolą żabezpieczyć środowisko Wodne
pęed ernisją sub§tancji ropopochodnych do Wód podziemnych, Teren rea]jzacji
przedsięWżięcia zloka zowany jest W granicy ]ednolitej części Wód podziemnych o
eulopejskim kodz]e PLGW200065, której stan iościowy i chemiczny określono ]ako dobry, a
os ągnięcie celóW środow skowych uznano za n ezagroźone, Wyżej Wskażana JcWPd nle
Uzyskała odstępstw dla osiągnięc]a celóW środowiskowych. PlzedsięWzięcie znajduje się
poza strefami ochronnyrni ujęć Wód olaz poza obszarami ochronnymi zbiorn]kóW Wód
śródlądowych. P anowana inwestycja n e znajduje się W obszarze szczegó]nego zaglozenla
powodz]ą Wyn kającym z lńap zavożenia Powodz]owego,

3) Rodzai. cechv iska o
krvteriów wvmienio

l0

h) obszarv Dżvleoaiace do iezior

Na terenie planowanej inwestycji iWjej najbliźszej oko|icy nie Występują jeziora,



a) zasieou oddziafuwania - obszaru laficzneoo iliczbv ludności_ na która
przedsięWziecie moźe oddżiałvwać.

Zasięg pżestrzenny oddziaływania przedsięWzięca ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca je9o realizacji Realizacja inwestycji pżyniesie pozytywne skutki
społeczne, co Wpłynie bezpośrednio na bezpiecżeństwo ruchu mieszkańcóW ruchu
drogowego,

b) transqraniczneqo charakteru oddziałvwania przedsiewziecia na poszczeqólne
elementv pEvrodnicze

ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie Wystąpi

trans9raniczne oddziaływania na środowisko.

c)charakteru. wielkości. intensvwności i żłożoności oddziałvwania.
z uwżqlednieniem obciażenia istnie infrastrukturv technicznei oraz
pazewidvwaneoo momentu lozpoczecia oddziałvwania:

ze Względu na chalakter i skalę pżedmiotowej inwestycji nie pżewiduje się
mozliwości Wystąpienia oddżiaływań o znaczne] Wieikości lub złożoności, Planowane
przedsięWzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko,

d) prawdopodobieństwa oddziałvwania

lnformacje zawańe W pzedłożonej dokumentacji pzedsięWzięcia potwierdzają
Wystąpienie oddziaływań na ętapie realizacji przedsięWzięcia, Bezpośrednie oddziaływania
będą miały jedynie zasięg lokalny i ogranjczą się do najbliższego obszaru realizacji
inwestycji,

cżasu trwania, czestotliwości odwracalności oddziałvwania

oddziaływania powstające na etapie realizacji pzedsięWzięcia będą klótkotMałe
i odwracalne, Planowane pżedsięWzięcie będzie miało wpływ na jakość środowiska
W bezpośrednim sąsiedztw]e prowadzonych plac. Emisje W fazie budowy będą miały
charakter punktowy (zwięany z pracą poszczególnych maszyn) i okresowy (cza§ trwania
budowy). Na etapie eksploatacji przedsięWzięcia nie będżie miała miejsca emisja substancji
do powietża oraz hałasu oraz nie będą powstawały odpady, Etap eksploatacji planowanej
inwe§tycj] nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, nie zostaną przekrocżone
standardy jakości środowiska, inwestycja nie będzie róWnież oddziaływac na rośliny,
zwielzęta i grzyby .

0 powiazań z innvmi Drzedsiewzieciami. w szczeqólności kumulowania sie
oddziafuwań przedsiewzieć realizowa i zrealizowanvch. dla którvch została
wvdana decvżia o środowiskowych lunkowaniach. znaiduiacvch sie na
terenie, na którvm olanuie sie real ieD rzedsiewżiecia. oraz w obszałze
oddżiafuWania przedsiewziecia lub którvch oddziałVwania mieszcza 9Ę
w obszarze oddżiałvwania planowaneqo prżedsiewzięcia - w zakresie , W iakim
ich oddziafuwania moqa ć do skumulowania oddziafuwań
z olanowanvm Drzeds iewzieciem,

Z uwagi na charakter planowanego pżedsięWzięcia, polegającego na budowie Wiaduktu,
jego rea|izacja nie Wpłynie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych W rejonie ]nwestycji
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, . Do ogólnych rozwiązań zapobiegąących |ub ograniczających ewentualne negatywne
oddziaływanja inwestycji na środowisko należą:

. Właściwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekozystnymi zmianami krajobrazu,
uszkodzeniami gruntóW, itp.;

. stosowanie się do WymogóW ochrony środowiska pży plowadzeniu tego typu
inWestycji;

. zachowanie pzepisóW BHP W celu ochrony zdrowia i życia ludzi;. zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi
odpadami W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - Właściwe gromadzenie
odpadóW stałych ipłynnych związanych z prowadzoną budową;. oszczędne gospodarowanie surowcami i energią konieczną do plzeprowadzenia
inwestycji;

. zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w z\^riązku z prowadzeniem prac -kozystanie z nowoczesnych maszyn W dobrym stanie technicznym, ograniczenie
działań do pory dziennej;

. W czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne spzętu i placu
budowy, W tym zwlaszcza W miejscach styku W ekosystemami sŻczególnie
Wrażliwymi na zmiany WarunkóW siedli§kowych;. odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych;. stosowanie odpowiednich technologii, materiałóW i rozwiązań konstrukcyjnych;

obwieszczeniem Burmistza Mszczonowa (znak| G.622o-2g.2o21jJ z dnia 24
wżeśnia 2021 r,) o Wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano Wszystkie
osoby będące stronami W postępowaniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz
możliwością składania uwag i WnioskóW, lnformację o planowanym przedsięv,rzięciu pódano
do publicznej wiadomości popżez umieszczenie na tablicy ogłoszeń ziokalizowanej w
siedzibie Użędu Miejskiego W Mszczonowie oraz na stronie interńetowej Urzędu (BlP) Óraz
na tablicy ogłoszeń W sołectwie MarkóW Toważystwo - LublinóW, W pokoju nr 5A Wydziału
Go:lodarki Gminnej Urzędu Miejskiego W Mszczonowie zainteresowani mogli zapozńać się
z informacjami dotyczącymi Wpływu planowanej inwestycji na środowisko zawańymi w Karció
|_lJ9rylacyjnej pżedsięt.i'.zięcia, Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione
(obwieszczenie znakI G.6220.29.2021 .JJ z dnia 08.06,2022 r,) o możliwości zapoznania się
z materiałem dowodowym W §prawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ww. pżedsięWzięcia. Uwagj ani Wnioski do zebranego materiału dowodowego W sprawie
Wydania decyzji o środowjskowych Uwarunkowaniach dla WW, planowanego pŹedsięwzięcia
nie Wpłynęły. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak W sentencji,

. _. od niniejszej decyzji służy odwołanie do samoządowego Kolegium odwoławczego
W Warszawie, za pośrednictwem Burmistża Mszczonowa w termińie 14 dni od dn-ia

g) możliwość oqraniczenia oddziałvwania:

doręczenia stronie decyzji. strona może zrzec się prawa do Wniesienia odwołania
zżeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego przez Wszystkie strony
postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powoduje §krócenie toku instancji iuzyskanie
prawomocnego rozstlzygnięcia W krótszym czasie. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcje
ośWiadczenia o zżeczeniu się prawa do

BURMISTRZ

jjrłłlł

l]!

podpis o§oby upoważn]orrej do Wydan
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Adnotacja dotycząca oplaty skańowej:
Zgodnie z ań 7 Ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz u. z 2a21 r., poz
1923), Gmina MszczonóW zwoln]ona jest z opłaty skarbową' za Wydanie decyzj]
o środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na rea izację WW prżeds ęWzięcia W Wysokości 205 00
zł Powyższą adnotację o zwolnieniu z opłaty skarbowej dokonała W d|)u 29.06.2022 f.: Jolanta
Jackowska - głóWny spec]alrsta W Wydziale Gospodarki Grninnej Uźędu l\ł e]skiego w l\4szczonowie

załącznikii,l. charakterystyka plzedslęWzięcia

otrzvmuiai
1, Pan Jeży Niewczas - pełnomocnik PzD ZyrardóW,
2. Powialowy zażąd Dróg W Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 96-300 ŻyrardóW,

3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul, Targowa 74, 03-734 Warszawa,
4, PKP Polskie Linie Kolejowe s,A, Al. Jerozolimskie 142, 00-305 Wa§zawa,
5, PKP Polskie Linie kolejowe s.A. ul, Armatnia 14, o1-246walszawa,
6, Pani lwona stefanowska,
7, Pani Danuta Baca,
8. PaniJadwigaNowakowska,
9. ala. J.J.29.o6.2022 r.

Do Wiadomości:
1, Regionalny Dylektor och.ony środowiska

W Warszawie, ul, Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,

2, Państwowy PoWiatowy lnspektor Sanitarny
W Zyrardowie ul lvlonluszkl 40, 96-300 ZyraldóW

3, Wody Polskie - Dylektol zażądu Z|ewni W Łowiczu,
Ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz,
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G. 6220.29.2021 .JJ
lvlszczonóW, dn. 2022,06,29

charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na .Budowie W]aduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20,269 W ciągu drogi
powiatowej nr 4719W Puszcza lvlariańska - IVlszczonóW W m LublinóW", na działkach oznaczonych
al ew. 9412, s4l4, 11314, 113/2, 9714, 12914 11316, 125/2, 12614. 12Bl3, 12612, połoźonych
W miejscowości LUblinóW, grn MsżczonóW, powiat źyrardowski Województwo mazowiecke,
zgodnie z ustawą o udostępnieniu ]nformac]i o środowisku ijego ochronie, L]dzia]e społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U. 2022l.. poz. 1029)

załącznik 1 do decyzji z dnia 2022,06.29
ff G . 622a .29.2021 .JJ

Przedmiotem inwestycji jest budowa Wiaduktu nad linią kolejową nr 4, km kolejowy 20,269
W ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza lvlariańska - IvlszczonóW W m, Lub]inóW, gmina
l,4szczonóW, P]anowane przedsięWzięcie obejmuje rozbiórkę istniejącego Wiaduktu oraz budoWę
nowego Wiaduktu, W lokalizacji planowanego pźedsięWzięcia usytuowany jest Wiadukt drogowy
W ciągu drogi powiatowej nr 4719W nad lin]ą ko]ejową nr 4, Wiadukt jest konstrukcją tżyprzęsłową
Wykonaną z żelbetu z nawierzchnią asfaltową, lstniejące pżyczółki Wykonane są z betonu
zbrojonego, Powierzchn]a, na której projektuje się inwestycje to ok, 1200 rnr, Długość całkowita
Wiaduktu nowo powstałego ze skrzydełkami przyczółków Wyniesie ok, 58,00 m, natomiast jego
szerokość ok, 12,00 m, Projektowane prace mają na celu przede Wszystkim korektę geometrii drogi
powiatowej Wraz z budową nowego obiektu, co Wpłynie bezpośrednio na bezpiecżeństwo ruchu
drogowego mieszkańcóW,

Rodzaj, palametry technjczne orcz zasięg potencjalnego oddział}^łania na środowisko
przedmiotowej inwestyc]i zaliczają ja do grupy przedsięWzięć Wymienionych W § 3 ust, 1 pkt 62
Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Września 2019 r w sprawie pżedsięlt zięc mogących
znacząco addziawać na środowisko (Dz, U. z 2019 ,,, poż, 1839) tj, 'drogi o nawierzchn twardej
o całkowitej długości pżedsięWzięcia powyżej 1 km inne niż Wymienione W § 2 ust, 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z Wyłączeniem pęebudowy dróg lub
obiektóW mostowych, słUzących do obsłUgi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objętymiformami ochrony przyrody, o których mowa W ań, 6 ust, 1 pkt 1-5,8 i9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody",

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza granicami obszaróW podlegających
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie pżylody (Dz_ U. z 2a21 l_ poz_
1098, ze zm,, zwanej dalej ,,ustawą o ochronie pęyrody") Najblizszy obszar chroniony -
Bol mowsko-Radziejowicki z doliną srodkowej Rawki obszal chronionego Kra]obrazu
zlokalizowany ]est w od]egłości ok 3,6km na zachód iok,3,7 km na połnoc od terenu zamleżenia,
a najblizszy obszar Natura 2000 Łąki Zukowskie PLH140053 W odległości ok, 4,6 km na połnocny-
zachód od rn]ejsca realizacji inwestycji PżedsięWzięcie będzie realizowane W odległości ok. 1,5
km na północny-Wschód od najbliższego koMaża ekologicznego rangi ]okalnej, którego rolę pełni
kor}ło rzeki Korabiewki Wraz z pasern pżyległego terenu (W znaczne] cżęści stanowią go tereny
zadżewione ileśne),



Mając na uwadże potencjaIną możliwość gnjazdowania W obrębie Wiaduktu przewidzianego
do rozbiórki niektórych gatunkóW ptakóW (np, pliszki sWej) oraz potencja]ną mozliwość
Występowania W jego obrębie niewielkich pęknięć czy szcże|in Wykorzystywanych jako kryjóWki
przez nietoperże, a także Występowania gniazd zarÓWno W obrębie kzewóW przewdzianych do
Wycink jak i W ich sąsiedztwie, a także potencjalną możliwośc pżystępowania do rozrodu
W oblębie krzewóW idrzew znajdujących się W zasięgu oddziaływania inwestycji gatunkóW
chronionych nakazano, aby przed podjęciern plac związanych z jej lea|izaąą a także na różnych
jej etapach teren przedsięWzięcia kontrolować pod kątem ch obecnośc], W prżypadku stwierdzenia
gatunkóW chronionych lub ich sied]isk należy podjąć odpowiednie działańia z poszanowaniem
pęepisóW odrębnych tj,: prżede Wszystkim pzesunąć termin rozpoczęcia plac do czasu
zakończenla okresu rozrodu (L] ptakóW obejmuje on dobieranie się osobnikóW W pary znoszen e
i Wysiadywanie jaj, Wychowywanie młodych do momentu ich usamodzielnienia się tj uzyskania
umiejętności aktywnego lotu) dokonać ewakuacji gatunkóW na stanowiska zastępcze arcz
Wystąpić do Właściwego organu o stosowne decyzje derogacyjne (także W przypadku Wykrycia ich
siedlisk, np, gniażd. nor i innych schronień), Niniejsze ma na celu zapobieżenie pzypadkowemu
uśn]ierceniu zw]eżąt w tym gatunkóW chronionych j zniszczeniu ich siedlsk oraz ich płoszeniu
iniepokojenju,

Warunki postępowanja z humusem (jednokjerunkowe zdjęcie, składowan]e na niewielkich
pryzmach i poMórne Wykorzystanie) mają na celu urnożliwienie ucieczk drobnym zwieżętom
bytuiącym W pżypowierzchniowych Warstwach gleby, niedopuszczen e do utraty wartości
uźytkowych gleby oraz Wykolzystanie jej do odbrożenia pzekształconych podczas realizacji
zamieżenia powierzchni biol09icznie czynnych, Przewidziano aównież ewakuac]ę pod nadzorem
pżyrodniczym narażonych na uśmiercenie lub zranienie osobnikóW (dotyczy drobnych gatunkóW
zwieżąt), które nie podjęłyby samoistnej ucieczki z terenu przedsięWzięcia, W celu unlknięc]a
zanieczyszczenia gleby i Wód gruntowych, stanowiących sied isko życia olganizmóW,
Wprowadzono Warunek dotyczący lokalizacji l sposobu zagospodarowania zap|ecza budowy oraz
bazy materiałowej i paliwowej,

Warunek dotyczący ochrony drzew nie kolidujących z planowanym zagospodarowaniem,
lecz znajdujących się W potencjalnyn,] zasięgu jego oddziaływania ma na celu minimalizac]ę
negatFłnego Wpłylvu prowadzonych prac na pozostającą zieleń nieprzeznaczoną do usunięcia
olaz pozwólą na jej utrżymanie We WłaŚciwym stanie zdrowotnym, W celu ochrony drobnych
zwieźąt (np, jeży), które mogłyby zostać uwięzione W Wykopach nałożono Warunek dotyczący
odpowiedniego Wyprofilowania ich skarp oraz ich zabezpieczeńia i regularnej kontroli, a W razie
potrżeby ich ewakuacji poza teren prowadzenia robót do czasu ich zasypanla

Prowadzenie prac prżede Wszystkim W poze dziennej ma na celu umożliwienie W miarę
swobodnego pżemieszczania sję podczas reallzacji nwestycji W 9odzinach nocnych zwieęętom
naziemnym bytującymi na terenach sąsiednich (obejmuJą pżede Wszystkim powierżchnie
zadrzewione izakżewione), Wprowadzenie nasadzeń kżewóW oraz obsiew traw iżiół W obrębie
prz ekształconych podczas prac rozbiórkowych i budowlanych pasóW terenu mają na celu
żm nimal!zowanie Wpływu Wyc]nki, Warunki dotyczące ośWietlenia rnają na celU skoncentrowanie
go Wyłącznie na dedykowanych przedmiotach i obszarach, a pżez la zminimalizowanie
rożproszonego oŚWietlenia pozjomego iskierowanego kL] górze odpowiedzialnych za tzw, ,,smog
śWietlny". Powyzsze przyczyni się do ograniczenia pfz}Ąłabiania owadóW nocnych, a W

konsekwencji zwieżąt na nie polujących Wykazujących nocną aktywność (np, W]ększość krajowych
płazóW), Po za lym lealizaqa tego Warunku pozwoli na swobodne pżemjeszczanie się
W godzinach nocnych dzikich zwieżąt na terenach sąsiednich a zastosowanie szczelnych obudóW
iamp będzie stanowić bezpośredn]ą ochronę d a Wabionych śWiatłem owadóW nocnych
Jednocześnie inforn]uje się, że W prżypadku stw]erdzenia Występowania na terenie inwestycji
gatunkóW objętych ochroną, jeśli działania podejmowane pżez inwestora Wiążą s ę z naruszeniem
zakazóW obowiązujących W stosunku do nich, konieczne jest uzyskanie W trybie ań, 56 ustawy
o ochlonie pzyrody zezwolenia na odstępsiea od zakazów. Regionalny Dyrektor ochrony
środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrehtor ochlony Środowiska mogą Wydać decyzję
zezwalającą na cżynności podlegające zakazom, W trybie i na zasadach ok.eślonych Ww. Lrstawą.
W przypadku gatunkóW objętych ochroną ściśłą gatunkóW ptakóW oraz gatunkóW Wyr].ienionych
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w zalączńiku lV dyrektywy Rady 92I43/EWG z dnia 21 mąa 1992 r, W sprawie ochrony siedlisk
prżyrodniczych olaz dzikiej fauny i flory muszą byc spełnione konieczne wymogi nadrzędnego
interesu publicznego, W tym Wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub Wymogi
związa|e z koiżystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla ślodowiska Wnikliwe analiza
możliwości realizacii planowanych działań w kontekście przepisóW dotyczących ochrony
gatunkowej i moźliwości uzyskania derogacj1 leźy W gestii lnwestora, Jednocześnle informuje się
Źe zgodnie z ań. 131 pkI 14 ustawy o ochronie pżyrody kto bez zezwolenia lub Wbrew jego

waruńkom narusza ,akazy W stosunku do loślin, zwierząi lub grzybóW objętych ochroną 9atunkową
podlega każe aresztu lub glzywny,

PrzedsięWżięcie nie ingeruje w siedliska naturalne rnogące stanowić chronione siedliska
przyrodnicze i siedliska gatL]nkóW objętych dyrekt}vą siedliskową, z Uwagi na rodzaj i niewielki
zakres inwestycji (rozbiórka istniejącego WiadLlktu i W jego miejscu budowa nowego Wiaduktu

o n]eznacznie zmienionych Wymiarach) oraz położenie ]nwestycji poza obszarowymi forrnami

ochrony przyrody uznano, że nałoźenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
śaodowisko ze WzględL.] na uwarunkowan]a pż yrodnicze nie ]est koniecżne

Z kańy informacyjnej przedsięWzięcia oraz opinii Dyrektora zarządu Zewni W Łowiczu
Wynika źe przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie W dozeczu Wisly W obszarze
jednol]tych części Wód powierzchniowych PLRw20o0112727631 Pisia Gągo]ina od źródeł do
okżeszy z okżeszą, Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do okrzeszy z oklzeszą stan ogólny
określono jako zły, a osiągnięcie celóW środowiskowych uznano za zaglożone, Dla pżedmiotowej
JcW Wyznaczono derogację na podstawie ań, 4 ust, 4 Rarnowej Dyrektywy Wodne], tj, Dyrekt}Ąry
2ooo/60ME, którą Llzasadnia się brakiem moż]jwości technicznych, W zlewni JCWP Występuje
presja komunalna. W proglamie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące
upoządkowanie gospodarki ściekowej, które są Wystarczające, aby zredukować tą presję
W zakresie Wystarczającym dla osiągniecia dobrego stanu, Z uwagijednak na czas niezbędny dla
Wdlożenia działań, a takze okres niezbędny aby Wdrożone dz ałania przyniosĘ Wymie.ne efekty,
dobry stan będzie mógł być osiągnięty W niedalekim czasie,

W celu ochrony środowiska gruntowo-Wodnego na etapie realizacji inwestycji należy
zolganizować p|ac oaz zap|ecze budowy, zapewniając oszczędne kot-zystanie z terenu,
a W szczególności zaplecze budowy (czyli miejsce czasowego rnagazynowania odpadóW oraz
tymczasowego postoju sprzętu) należy zorganlzować W sposób minimalizujący zajętość terenu,
Plac tymczasowego postoju sprżętu oraz czasowego magazynowania odpadóW powinien być
utwardzony, Zaplecze budowy planowanej inwestycji należy żlokalizować W bezpiecznej odległości
tak aby nje dochodziło do zagrożenia Wyciekami i żanieczyszczeń wód powierzchniowych,
Real]zacja planowanego zamieżenia będzie czasowym źródłem powstawania ściekóW bytowych,
związaaych z potzebjmi l;z1olo9icznymi osób zatrudnionych przy pracach budowlanych, Ścieki te
będą grornadzone W przenośnych toaletach, a następnie odbjerane przez specjalistyczne firmy
i odprowadzane na oczyszczalnię śc]ekóW celem ich utylizacji, W czasie funkcjonowania obiektu
jedynym rodzajem ściekóW będą Wody opadowe pochodzące z powierzchni szcżelnych Wiaduktu,
SpłtĄ/v ścieków opadowych zapewniony zostanie poprzez odpowiednie spadki poprżeczne
i podłUżne jezdni, Prace budowlane będą prowadzone W tak|i sposób, aby zminimalizować ilość
Wytważanych odpadóW o.aż ograniczyc negat}vne ich oddzjaływanie na środow]sko, zdrowie
i życie ludzi, odpady powstające na etapie realizacji obiektu będą selektylvnie zbierane
i przekażylvane odbioacom, posiadającym stosowne zezwolenie W zakresie gospodarowania
odpadami, splzęt używany W robotach realizacyjnych będzie charakteryzował się dobryrn stanem
technicznym, zgodnym z ceńyfikatem dopuszczania go do uż}łkowania, co znacznie zmniejszy
moź iwość Występowania niekontrolowanych WyciekóW paliw i smaróW do środowiska gruntowo-
Wodnego. W przypadku Wystąpien]a ewentualnej awarii należy zabezpieczyć grunt W miejscu
Wykonywania robót przed zanieczyszczeniami sUbstancjami niebezpiecznyrn] pochodzącymi
z uszkodzonych maszyn, Plac ozz zap|ecze budowy należy Wyposażyć W środki do neutralizacji
substancj] .opopochodnych (sorbenty) na Wypadek ich niekontrolowanych WyciekóW
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z Wykolzystywanych L]rżądzeń i pojazdóW, W plzypadku awaryjnego Wycieku zan eczyszczenie
niezwłocznie usunąć, zanieczyszczony grunt olaz zuż\Ąe środki do neutralizacji substancji
ropopochodnych prżekazać uprawnionernu odbiorcy do unieszkodl Wiania. W Wyniku eksploatacji
obiektu dla zapewnienia ich prawidłowej funkcj technologicznej, nastąpi odprowadzanie Wód
opadowych z ich powierzchnj za pomocą L.]ksztahowanych odpowiednio spadkóW jezdni do
istnjejącego systemu odwodnien ja dlogi.

BU lt

ńi i,ż- Józef Kurek


