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F E I T 6220.6. 4 .2012 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks post^powania administracyjnego 
/Dz.U.nr.98 poz. 1071 z 2000r tekst jednolity / , art.84 ust. 1 w zwi^ku z art. 63 ust.2 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 r o udost^pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa 
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaiywania na srodowisko /Dz. U. Nr. 199 poz. 1227z 2008r / 
Po zasi?gni?ciu opinii : 
• Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu - opinia znak ZNS.712- 08.12 z 

dnia 10.08.2012r 
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie - Postanowienie znak WOOS-II. 

4240.961.2012. OL z dnia 28.08.2012 r 

POSTANAWIAM S T W I E R D Z I C B R A K P O T R Z E B Y PZREPROWADZENIA O C E N Y 
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO 

Dla planowanego przedsi?wzi?cia mog^cego potencjalnie znacz^co oddzialywac na srodowisko 
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r w sprawie 
okreslenia rodzajow przedsi^wzi^c mog^cych znacz^co oddziaiywac na srodowisko /Dz.U.nr.213 poz. 
1397 z 201 Or ze zmianami / polegaj^cego na budowie drogi gminnej relacji BIELICHA - WACYN -
JANIZSEW o dhjgosci 3087,88 m od km 0 + 000 do km 3+ 087,88 z projektowan^ lokalizacj^ po 
sladzie istniej^cej drogi o nawierzchni nieutwardzonej potozonej na dziatkach 367, 368/1, 369/1 
potozonych w obr^bie B I E L I C H A w gminie Zakrzew ; na dziatkach o nr (56/3 )56/14, 
(56/4)56/12, (56/8)56/10, 57, 58, 59, 61, 62, (18)18/2, 119/9, 119/11, 119/13 potozonych w obr^bie 
WACYN w gminie Zakrzew ; na dziatkach o nr 32/3,(32/8) 32/19. (32/14)32/22, (36)36/2, 37. 48, 
( 170/3) 170/31, 171/3, 171/5, 172/3, (174)174/4, 176/1,177/1, 184/4, (185)185/4, (186/2) 186/8, 
188/1, 190/2, 191/3, 194/1, 195/5, 258/13, 258/15, 258/17, 259/5, 262, 269/3, 270/1, 271/1, 272/1, 
(273) 273/3, (274) 274/3, 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/3, 284/5, 285/1, 286/1, 407/12, 
409/4, 409/6, 410/1 potozonych w obr^bie JANISZEW w gminie Zakrzew ; na dziatkach o nr 
(73/1) 73/10, (73/4)73/12,(83/2) 83/7, (83/4)83/5, (85)85/1,(89) 89/1, (91)91/1, (93)93/1, (95)95/1, 
(97)97/1, (99)99 , (101)101/1, (103)103/1, (107)107/1, (108)108/1, (253)253/1, (255)255/1, 
(256)256/1 potozonych w obr^bie KAPTUR w gminie Radom ; powiat radomski, woj. 
mazowieckie. 

UZASADNIENIE 

Wnioskodawca Gmina Zakrzew zamierza realizowac inwestycja , ktorej rodzaj, parametry 
techniczne oraz zasi^g potencjalnego oddziatywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji 
zaliczaj^ jq^ do grupy przedsi?wzi?c wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporz^dzenia Rady 
Ministrow z dn. 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia rodzajow przedsi^wzi^c mog^cych znacz^co 
oddziaiywac na srodowisko Dz.U.Nr.213, poz. 1397 z 2004 ze mianami / . 

Niezaleznie od kwalifikacji przyj^tej przez urz^d stosownie do obowi^zuj^cych przepisow 
organ wyst^ i t o opinie w/w sprawie do organow decyduj^cych w zakresie ochrony srodowiska i w 
zakresie ochrony zdrowia . 

Opinia organu upowaznionego w zakresie ochrony zdrowia wyrazona w pismie znak 
ZNS.712- 68.2012 z dnia 10.08.2012 r i ochrony srodowiska w Postanowieniu znak WOOS -11. 
4240.961.2012.OL z dnia 28.08.2012 r jednoznacznie wykazata brak koniecznosci przeprowadzenia 
oceny oddziatywania na srodowisko. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentow, uwzgl^dniajqc t^cznie 
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.l ustawy oos , bior^c pod uwag? co nast^puje : 



I) Rodzaj i charakterystyka przedsi^wzi^cia, z uwzgl^nieniem : 

a) Skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie b^dzie polegato na budowie drogi gminnej relacji : Bielicha -
Wacyn - Janiszew , na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 740 w miejscowosci 
Bielicha do skrzyzowania z drog^ powiatowa Nr 3508 W relacji Radom - D^browka 
Podt^zna od km 0+000 do km 3+087,88 m polozonej na terenie gminy Zakrzew w obr^bie 
gruntow Bielicha, Wacyn , Janiszew i na terenie gminy Radom , w obr^bie gruntow Kaptur . 

Inwestycja b^dzie polegata na budowie nawierzchni jezdni , poboczy i renowacji urz^dzen 
odwodnienia drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzk^ nr 740 relacji 
Radom - Potworow o nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowosci Bielicha do 
skrzyzowania z drog^ powiatowa nr 3508 W relacji Radom - D^browka Podl^zna o dhigosci 
L= 3087,88 m . W ramach przedsiewziecia wzmocniona zostanie istniej^ca nawierzchnia z 
betonu asfaltowego oraz wybudowana zostanie utwardzona , asfaltowa nawierzchnia jezdni. 
Pas drogowy zostanie poszerzony . Ponadto pobocze wzmocnione zostanie kruszywem 
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm . 

Parametry techniczne projektowanej drogi s^nast^puj^ce : 
-diugosc 3 087,88 m 
- powierzchnia jezdni 12 203, 60 m 
- powierzchnia inwestycji 22 723, 65 m ^ 
- kategoria ruchu KR 3; 
- klasa drogi L 1/2 
- pr^dkosc projektowana - 50 km/ h 
- szerokosc w liniach rozgraniczenia 6,50 - 10,0 m 
- szerokosc pasa jezdni - 4,50 - 5,50 m 
- pobocza obustronne - 0,75 m - 1,00 m 
- chodniki przylegte do jezdni - 2,0 m 
- rowy przydrozne trapezowe - 0,20 szerokosci dna rowu 
- oswietlenie uliczne - stupy zelbetowe 

Srednia pr^dkosc pojazdow na planowanej drodze dla poszczegolnych odcinkow wynosic b^dzie 
ponizej 50 km/h. Wielkosc ruchu na planowanej drodze wyniesie 63 pojazdy, natomiast struktura 
ruchu to mniej niz 2% pojazdow ci^zarowych oraz 98 % samochodow dostawczych i osobowych . 

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zurbanizowany oraz tereny niezabudowane — pola 
uprawne, i^k i pastwisk oraz przylegte pola. 

Realizacja inwestycji nie przewiduje usuni^cia zadnych drzew - usuwa si? jedynie karpy po 
drzewach usuni^tych przed przebudow^ . Zgodnie z art. 83 ust.l i 2 a ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r o ochronie przyrody (Dz.U.Nr. 151 poz. 1220 z 2009r ze zmianami ) nie wymagane jest 
uzyskanie zezwolenia na tego typu prace . 

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami. w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywari 
przedsiewziec znajduj^cych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie 

Planowana inwestycja bedzie czesciowo powi^zana z innymi przedsiewzieciami { krzyzuje 
sie z innymi drogami). Jednak z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nie przewiduje 
sie wyst^ienia ponadnormatywnego kumulowania sie oddziaiywan przedsiewziec 
znajduj^cych sie na obszarze , na ktory bedzie oddziafywac inwestycja . 



c) wykorzystania zasobow naturalnvch 

Przedmiotowa inwestycja poza okresem budowy nie bedzie wymagala wykorzystania 
surowcow i materiatow. Na etapie realizacji inwestycji wys t^ i zapotrzebowanie na surowce 
naturalne takie jak: piasek budowlany do warstw ods^czajqcych i podsypek, zwir do 
podbudow i tew, kruszywo naturalne tamane do podbudow, warstwy konstrukcji jezdni z 
betonu asfaltowego oraz inne materiaiy dopuszczone do stosowania w budownictwie 
drogowym . Ponadto , nast^pi zuzycie wody do chtodzenia walcow drogowych oraz oleju 
nap^dowego wykorzystywanego do pracy pojazdow i maszyn przy realizacji inwestycji . 
Woda bedzie dostarczana beczkowozami przez wykonawc? . 

d) emisji i wystepowania innvch uciazliwosci 

Faza budowy: 
Hatas 
Hatas bedzie powstawal przede wszystkim podczas robot budowlanych, bedzie zwiqzany z 
prac^ maszyn - koparek, rozscietaczy nawierzchni oraz ruchem pojazdow ci^zarowych . W 
celu ograniczenia emisji planuje si? przeprowadzenie robot w porze dziennej i wykorzystanie 
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu. 
Emisja zanieczyszczeh do powietrza 
Uciazliwosci^ w czasie budowy bedzie emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych do 
powietrza, spowodowanych praca ci^zkiego sprz^tu budowianego oraz przejazdami pojazdow 
transportuj^cych materia^. B^d^ to jednak uci^liwosci okresowe i u s t^ i^ po zakonczeniu 
prac budowlanych . Praca silnikow spalinowych nap^dzaj^cych maszyny i samochody bedzie 
wi^zata si? z emisja spalin. Niedogodnosci b^d^ zwi^zane z emisja odorow podczas uktadania 
mas bitumicznych. Emisje te majq, charakter niezorganizowany. jednak ze wzgledu na 
chwilowy charakter oddziaiywania i niewielka skal^ przedsiewziecia mozna uznac, ze normy 
dotycz^ce jakosci powietrza nie zostanq^ przekroczone .Prace budowlane prowadzone bed^ 
wyl^cznie w porze dziennej. 
Wody gruntowe i gleby 
Podczas etapu realizacji przedsiewziecia powstaj^ce zanieczyszczenia z rejonu placu budowy 
oraz jego zaplecza w wyniku splywu powierzchniowego mog^̂  powodowac zanieczyszczenia 
wod gruntowych . W celu ograniczenia negatywnego oddziafywania zanieczyszczen 
nagromadzone w osadnikach systemu odwadniajj^cego wykopy oraz w rowach przydroznych 
bed^ systematycznie usuwane . Ponadto prowadzona bedzie prawidtowa eksploatacji i 
konserwacja sprzetu i maszyn, drogi dojazdowe bed̂ . utrzymywane w odpowiednim stanie, 
wykonywane bed^ dziafania zapobiegaj^ce erozji gruntu, szczegolnie na skarpach nasypow, 
wykopow i rowow oraz dziatania zapobiegaj^ce wypJukiwaniu zanieczyszczen z materiaiow 
stosowanych do budowy ulic. 
Powstaj^ce podczas prac budowlanych scieki socjalno- bytowe bed^ oczyszczone przed 
wprowadzeniem do odbiomika lub tez bed^ stosowane przejsciowe toalety . 
W celu ograniczenia ilosci sciekow bytowych stosowane bed^ mobilne kabiny sanitarne na 
scieki socjalno-bytowe . 
Powstaj^ce na etapie realizacji odpady gromadzone bed^ w wyznaczonych miejscach i 
odbierane systematycznie przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

Faza eksploatacji 

Eksploatacja przedsiewziecia wi^zata sie bedzie z emisjami substancji do powietrza oraz 
halasu , pochodz^cymi z pojazdow poruszaj^cych sie po drodze . Na drodze gminnej 
wystepuje mate natezenie ruchu pojazdow, ktore generowane jest przez pojazdy okolicznych 
mieszkancow w zwi^ku z dojazdem do posesji znajduj^cych sie P ẑy drodze. 



Planowana inwestycja zapewni prawidtowy stan techniczny oraz bezpieczeiistwo ruchu 
samochodowego i pieszego. Wykonanie nowej nawierzchni drogi przyczyni si? do 
zwi^kszenia ptynnosci ruchu, co moze przyczynic si? do zmniejszenia emisji substancji do 
powietrza i emisji halasu . Duzy wplywu na wielkosc emisji i rozWad stezeh substancji ma 
przede wszystkim wielkosc i struktura ruchu. a ponadto stan techniczny pojazdow , rodzaj 
stosowanego paliwa oraz budowa silnika . Wymiana nawierzchni drogi przyczyni si? do 
zmniejszenia emisji hatasu , a zwi^kszenie piynnosci ruchu moze przyczynic si? do 
zmniejszenia emisji substancji do powietrza , a takze do zmniejszenia zagrozenia 
wypadkowego. 

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii. przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych 
technologii 

Planowane przedsi?wzi?cie nie nalezy do inwestycji, ktore mogtyby bye potencjalnym 
zrodlem powaznej awarii. 

2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska , w 
szczegolnosci przy istniej^cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sif 
srodowiska i odnawiania si? zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania 
uwzgledniaj^ce : 

a) Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o pMkim zaleganiu wod podziemnych 

Przedsiewziecia bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszarow wodno-
Wotnych i innych o plytkim zaleganiu wod podziemnych 

b) Obszary wybrzezy 

Przedmiotowe przedsiewziecia lezy poza obszarami wybrzezy . 
c) Obszary gorskie i lesne 

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi. 

d) Obszary obiete ochrona, w tym strefy ochronne uiec wod i obszary ochronne zbiornikow 
wod srodladowych 

W rejonie inwestycji nie wystepuje obszary objete ochrony w tym strefy ochronne ujec 
wod i obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych. 

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i 
zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 
oraz pozostate formy ochrony przyrody 

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszarow podlegaj^cych ochronie na 
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr. 15! poz. 1220 z 
2009r ze zmianami). 
Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 to : 
- obszar specjalnej ochrony ptakow „Ostoja Kozienicka" PLB 140013 oddalony o okoto 
10,0 km w kierunku wschodnim 
- obszar specjalnej ochrony siedlisk „Puszcza Kozienicka" PLH 140035 , oddalony o 
okolo 10,5 km w kierunku wschodnim 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kosowki , oddalony o okolo 3,5 km 



Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zarowno w sposob bezposredni, jak i 
posredni nie bedzie skutkowata wystepowaniem negatywnych oddzialywan dla 
prawidtowego funkcjonowania gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, bed^cych 
przedmiotem ochrony ww. obszarow Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013, 
Puszcza Kozienicka PLH 140035. 

Planowana inwestycja liniowa polega na budowie drogi gminnej relacji Bielicha -Wacyn-
Janiszew , gmina Zakrzew , poza formami ochrony przyrody. Zakres inwestycji obejmuje 
przebudowe nawierzchni jezdni ( czesci gruntowej), poboczy i rowu. W bezposrednim 
s^siedztwie zlokalizowane ŝ  nieuzytki rolne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
zagrodowa, grunty orne i pastwiska . 

Maj^c powyzsze na uwadze oraz wartosci przyrodnicze terenu, dotychczasowy sposob 
zagospodarowania terenu, skale, zakres i wielkosc planowanej inwestycji stwierdza si? , 
ze jej realizacja na terenie przewidzianym pod inwestycje nie bedzie miafa znacz^co 
negatywnego I wplywu na elementy srodowiska przyrodniczego - gatunki zwierzz^t, roslin 
i siedliska przyrodnicze, a w szczegolnosci nie wptynie znacz^co negatywnie na cele 
ochrony NATURA 2000 . 

f) Obszary, na ktorych standardv jakosci srodowiska zostaly przekroczone 

Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja by\a realizowana na obszarach, 
na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone . 

g) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne 

W miejscu lokalizacji inwestycji oraz w jej poblizu brak jest obszarow o krajobrazie 
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) Gestosc zaiudnienia 

Przedsiewziecie realizowane jest na terenie gminy Zakrzew na ktorej gestosc zaiudnienia 
wynosi odpowiedni: 113,8 osob/ km ^ . 

i) Obszary przylegajace dojezior 

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami przylegaj^cymi dojezior 

j ) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegaj^ce ochronie na podstawie przepisow 
ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie wystepuje. 

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan 
wymienionych w pkt.l i 2, wynikaj^ce z : 

a) Zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktora 
przedsiewziecie moze oddzialywac 

Zasieg oddzialywania przedsiewziecia bedzie m\a\r lokalny, ograniczy si? do 
najblizszego otoczenia miejsca realizacji . 

b) Transgranicznego charakteru oddziah^wania przedsiewziecia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze 



Lokalizacja, skala i charakter przedsi?wzi?cia wykluczaj% mozliwosc wyst^ienia 
oddziaiywan o charakterze trans granicznym . 

c) Wielkosc i ztozonosci oddzialywania . z uwzglednieniem obciazenia istnieiacei 
infrastruktury technicznej 

Zasieg oddzialywania przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny, st%d brak jest 
mozliwosci wyst^ienia oddzialywan o znacznej wielkosci i ziozonosci. Planowane 
przedsiewziecie nie bedzie znacz^co negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) Prawdopodobienstwa oddzialywania 

W fazie robot budowlanych wyst^pi^^ oddzialywania o charakterze krotkotrwalym o 
zasiegu lokalnym, ktore bed^ ograniczone przez zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeri i prawidlowa organizacje robot. 
W fazie eksploatacji oddzialywanie bedzie minimalne nie powoduj^ce przekroczenia 
obowi^zuj^cych norm . 

e) Czasu trwania. czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania 

Oddzialywania znaczace bed^ powstawac na etapie realizacji przedsiewziecia i bed^ 
krotkotrwale i ust^iq^po zakonczeniu prac budowlanych . Natomiast w fazie eksploatacji 
bed̂ , wystepowaly oddzialywania spowodowane emisja halasu i substancji do powietrza , 
spowodowane ruchem pojazdow , na ktory zarz^dzaj^cy drogq, nie ma wplywu . 

Reasumuj^c powyzsze po^tanawiam jak w sentencji Postanowienia. 
POUCZENIE : Na pa^nowienie rHniejsze nie przysluguje prawo wniesienia zazalenia . 

Otrzymuj^ 
1. Inwestor : GMINA ZAKRZEW ; 26-652 Zakrzew 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ; 00 -015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3 
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Radom ul. Aleksandrowicza 5 
4. Mazowiecki Zarz^d Drog Wojewodzkich; 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka48 
5. Powiatowy Zarz^d Drog; 26-600 Radom ul. Graniczna 24 
6. GMINA MIASTA RADOMIA; 26-600 Radom ul. Kilinskiego 30 
7. Strony stosownie do art. 49 k.p.a poprzez Obwieszczenie na tablicy ogloszen w siedzibie organu 

gminy Zakrzew i Gminy Radom i na stronie internetowej organow 
8. A/a 


