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DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów 

z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) po rozpatrzeniu 

wniosku Pana Przemysława Woźniaka, 07-201 Wyszków, Deskurów 40 reprezentującego 

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy 

opinii:

o r z e k a m
« i  f

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W 

na odcinku Strzegocin - Szyszki -Begno”.

2. Ustalić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 

wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 

terenów sąsiednich, w tym w szczególności:

a) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. wycinek drzew należy dokonać w okresie 

od 16 października do końca lutego, przy czym dopuszcza się warunkowe odstępstwo od 

powyższego zalecenia w postaci przyzwolenia na przeprowadzenie prac wycinkowych przez 

cały rok, jednak wyłącznie w przypadku koniecznego zapewnienia przez Inwestora, 

Wykonawcę prac budowlanych bądź Wykonawcę prac wycinkowych, nadzoru przez eksperta 

ornitologa oraz entomologa celem wykluczenia zasiedlenia wycinanych drzew i krzewów przez 

objęte ochroną prawną gatunków ptaków oraz owadów.



b) Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac należy zabezpieczyć na czas prowadzenia 

robót przed przypadkowym uszkodzeniem zabezpieczyć odpowiednio pnie drzew i krzewów 

których usunięcia projekt budowalny nie obejmuje, a zwłaszcza drzew rosnących w 

bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowego odcinka.

Uzasadnienie

Pan Przemysław Woźniak reprezentujący Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku dnia

26.06.2019 r. złożył wniosek do Urzędu Gminy Świercze. Zawiadomieniem z dnia

03.07.2019r. Wójt Gminy Świercze przekazał wniosek o wydanie decyzji środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej

nr 2422W na odcinku Strzegocin -  Szyszki -  Begno” do Wójta Gminy Gzy. Wnioskowana 

inwestycja polegająca na przebudowie dróg publicznych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r„ poz. 71 ze zm.) została zaliczona 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Gzy wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie w Dębe o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego 

przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Ciechnowie Opinią Nr WOOŚ-1 

4220.903.2019.MŚ z dnia 03.09.2019 r.( data wpływu 06.09.2019 r . ) , Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Pułtusku Opinią Nr 7121-14/2019 z dnia 28.08.2019 r. ( data wpływu

30.08.2019 r.) stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji. Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie w Dębe nie zajęło stanowiska w wyznaczonym terminie.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje 

o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród 

uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2422W na 

odcinku; Strzegocin -  Szyszki -  Begno. Inwestycja jest położona na terenie Gminy Świercze i



Gminy Gzy w ramach jednego zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej 2422W 

zostaną objęte dwa odcinki:

1. Odcinek nr 1 od granicy powiatu, do miejscowości Begno, w kierunku miejscowości 

Szyszki, o długości ok. 2,6 km

2. Odcinek nr 2 od miejscowości Szyszki do miejscowości Strzegocin ( wraz z odcinkiem w 

m. Strzegocin ) o długości ok. 5,1 km

Łączna długość drogi planowanej do przebudowy wynosi ok 7,7 km

W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie 

następujących elementów i czynności:

-  przebudowa jezdni z betonu asfaltowego polegającego na wykonaniu nowych warstw z 

betonu asfaltowego oraz podbudów / warstw ulepszonego podłoża / wzmocnień z 

kruszywa i mieszanek stabilizowanych spoinami;

-  rozbiórka starej nawierzchni jezdni i innych elementów drogi;

-  budowa chodnika / ciągu pieszego /opaski przy krawędzi jezdni lub samodzielnie 

osunięty z kostki betonowej na podsypce i podbudowie z kruszywa / stabilizacji / piasku 

i / lub wzmocnionym podłożu;

-  budowa progów zwalniających płytowych z kostki betonowej na podsypce wraz z 

wykonaniem stosownego oznakowania w strefie zabudowań;

-  budowa krawężnika betonowego lub opornika na ławie betonowej z betonu pomiędzy 

krawędzią jezdni i zjazdów;

-  budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej i / lub 

betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa / stabilizacji / piasku i / lub 

wzmocnionym podłożu;

-  budowa parkingów z kostki betonowej;

-  budowa zatok i przystanków autobusowych wraz z wiatami

-  budowa pobocza z mieszanki kruszyw;

-  budow a, odtworzenie, przebudowa jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej 

z betonu asfaltowego , warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, skorpień między 

warstwowy, warstwy wiążącej, innych warstw nawierzchni jak podbudowy, ulepszone 

i wzmocnione podłoże, wymiana gruntu;



-  odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego (rowu krytego lub kanalizacji 

deszczowej);

-  wykonanie wypustów ulicznych typu ciężkiego i przy kanaliku wraz z wylotem i 

umocnieniem wylotu przykanalika;

-  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

-  wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem 

karp i wywiezieniem i utylizacji;.

-  humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych

-  budowa/ przebudowa skrzyżowań;

-  rozbiórka / remont / budowa / przebudowa przepustów;

-  budowa systemu odwodnienia drogi;

-  budowa systemu oświetlenia;

-  budowa infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu ( np. kanalizacja 

deszczowa, oświetlenie , urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu );

-  zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzenia obcymi -  sieci uzbrojenia 

terenu i inne , w tym urządzenia melioracji;

-  budowę kanałów technologicznych;

-  przebudowę, budowę , odtworzenie ogrodzeń;

-  wykonanie tymczasowych obiektów, na czas prowadzenia robót budowlanych;

-  wykonanie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem 

pionowym i poziomym w tym bariery i wygrodzenia;

-  budowa / odtworzenia rowów przydrożnych;

-  wykonanie robót ziemnych;

-  budowa kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych.

-  zrzut wód opadowych i roztopowych do gruntu i wód;

-  budowa urządzeń wodnych;

- budowa organizacji ruchu.

Droga zlokalizowana jest na terenie o charakterze rolniczym, z zabudową siedliskową 

w szlakowym przebiegu. W miejscowości Szyszki i Strzegocin, droga częściowo przebiega 

przez tereny silnie zabudowane i posiada przekrój uliczny lub półpubliczny objętym zakresem 

przedmiotowego opracowania odcinek drogi pod względem charakteru środowiska 

przyrodniczego, a zatem również szaty roślinnej, charakteryzuje się udziałem terenów 

z aktywną z zarzuconym bądź częściowa zarzuconym, wykorzystaniem rolniczym -  w chwili



obecnej podlegające intensywnemu zarastaniu na skutek spontanicznej sukcesji roślinności.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że wycinka drzew i krzewów zostanie 

ograniczona do niezbędnego minimum ( umożliwiająco pomyślne zrealizowanie zamierzeń 

inwestycyjnych przy zachowaniu jak największych fragmentów w stanie pierwotnym, bądź 

zbliżonym do pierwotnego) i obejmuje jedynie pojedyncze egzemplarze ewidentnie kolidujące 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi oraz egzemplarze wskazane do usunięcia 

ze względów sanitarnych tj. ze względu na ich stan zdrowotny oraz związane z nim zagrożenia 

dla pojazdów i pieszych na sąsiednich ciągach komunikacyjnych, pieszych i pieszo -  

rowerowych.

Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

i maszyn budowlanych w bezpośrednim otoczeniu oraz w obrębie bryły korzennej lub kęp 

krzewów będą prowadzone w sposób możliwie najmniej szkodzącym drzewom, krzewom, a na 

czas prowadzenia robót budowlanych zabezpieczone będą odpowiednio pnie drzew 

i krzewy, których usunięcia projekt budowlany nie obejmuje, a zwłaszcza drzew rosnących 

w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowego odcinka drogi. Obszar pod w/w 

inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Najbliżej 

położony obszar Natury 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB 

140014 znajduję się w odległości ok 16,7 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji. 

Teren inwestycji znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i lasów łęgowych.

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi, zatem nie nastąpi ograniczenia 

rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności 

biologicznej terenu.

W związku z powyższym, postanawia się stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W trakcie realizacji planowanego 

przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz emisja 

hałasu, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. 

Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Gospodarka wodno-ściekowa na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzona będzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Gospodarka odpadami zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji 

prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

oraz hałasu pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze przedsięwzięcie ma na celu



m.in. poprawę stanu nawierzchni, co doprowadzi do zmniejszenia emisji hałasu i może 

przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Planowana przebudowa drogi poprawi w znaczący sposób stan techniczny obiektu oraz 

bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego 

odprowadzone będą do istniejących rowów i projektowanej kanalizacji deszczowej.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, 

uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się brak konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gzy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

do wniesienia odwołania wobec organu administracji, której wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Pan Przemysław Woźniak - Pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
2. Gmina Świercze.
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Dębe.

Sprawę prowadzi: Jacek Mrc ' ' '

Pouczenie



Gzy, dnia 7& . 11.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania 

Administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2081 późn.zm.), Wójt Gminy Gzy informuję, że dnia 20.11.2019 r. została wydana 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie 

drogi powiatowej Nr 2422W na odcinku Strzegocin -  Szyszki -  Begno”.

W/w decyzja oraz dokumentacja sprawy w tym opinia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Pułtusku dostępne są do wglądu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i 

Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminny Gzy w terminie 

14 dni od publicznego ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.uggzy.bip.org.pl, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Gzy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. : na tablicy ogłoszeń 

sołectwa Begno, Szyszki, Słończewo oraz na terenie sołectw Gminy Świercze tj. Dziamo i 

Strzegocin.

Sprawę prowadzi: Jacek Mroczkowski

http://www.uggzy.bip.org.pl

