
WOJT GMINY S1ENNICA 
woj. mazowieckie 

Siennica, dnia 30 lipca 2014 roku 
OSD.6220.5.2014 

OBWIESZCZENIE 

Dziataja_c na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post^powania 
administracyjnego (dz. U.. 2013. 267. j.t.) zawiadamia sie_ Strony, ze zostata wydana decyzja 
OS.6220.5.2014 z dnia 11.07.2014 roku o nienaktadaniu obowiqzku przeprowadzania oceny 
oddziatywania na srodowisko dla przedsi^wziexia polegajqcego na „Rozbudowie i przebudowie drogi 
gminnej relacji Dtuzew- Lasomin, na dziatkach o nr ew. 187/1,187/2, 61, 62,125 w miejscowosci 
Dtuzew oraz na dziatce o nr ew. 312 w miejscowosci Lasomin".. 

Z trescia, ww. decyzji mozna zapoznac si$ w siedzibie Urze_du Gminny Siennica, ul. Kotbielska 1 - pok. 
1 na I piQtrze w godzinach urze.dowania, t j . poniedziatek 8 0 0-17 0 0, wtorek-czwartek 8 0 0 -16 0 0 , piqtek 

Dor^czenie uwaza sie. za dokonane po uptywie 14 dni od dnia pubiicznego ogtoszenia niniejszego 
obwieszczenia. 

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowy przyjety (14 dni): 
1. Urza.d Gminy Siennica - tablica ogtoszeri 
2. Tablica ogtoszeri w miejscowosciach: Lasomin, Dtuzew 
3. Na stronie BIP Urz^du Gminy Siennica 

oo 

>o iiKiywie J4 am oa ania pubticz 

n . ' i i i h rwvr7atowv orzvletv 114 dni) 



WOJT GMINY S1ENMCA 
woj. mazowieckie 

Siennica, dnia 30 lipca 2014 r. 

OSD.6220.5.2014 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko(Dz. U. z 2013, 
poz. 1235 z pozn. zm.), a takze § 3 ust.2 pkt. 2 w zwia.zku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporza.dzenia Rady 
Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewziec moggcych 
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz 267 z pozn. zm.), po 
rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Siennica, ul. Kotbielska 1 05-332 Siennica z dnia 14.05.2014 r. w 
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia 
polegajgcego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej relacji Dtuzew - Lasomin, na dziatkach o nr 
ew. 187/1, 187/2, 61, 62, 125 w miejscowosci Dtuzew oraz na dziatce o nr ew. 312 w miejscowosci 
Lasomin, 

S T W I E R D Z A M Siennica, dnia 30 np^d z u i 4 r 

Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia 
polegajgcego na: „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej relacji Dtuzew - Lasomin, na dziatkach 
o nr ew. 187/1,187/2, 61, 62,125 w miejscowosci Dtuzew oraz na dziatce o nr ew. 312 w 
miejscowosci Lasomin", 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 14.05.2014 r. do Wojta Gminy w Siennicy wptyngt wniosek Wojta Gminy Siennica, ul. 
Kotbielska 1 05-332 Siennica, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje przedsiewziecia polegajqcego na: „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej relacji Dtuzew 
- Lasomin, na dziatkach o nr ew. 187/1, 187/2, 61, 62,125 w miejscowosci Dtuzew oraz na dziatce o 
nr ew. 312 w miejscowosci Lasomin". 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, do wniosku 
dotgczono: karte. informacyjna. przedsiewziecia oraz poswiadczona. przez wtasciwy organ kopie mapy 
ewidencyjnej w skali 1:5000, obejmujgcq przewidywany teren, na ktory bedzie oddziatywac 
przedmiotowe przedsiewziecie, wypisy z ewidencji gruntow. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt .2 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie 
okreslenia rodzaju przedsiewziec mogqcych znacza_co oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 
1397 ze zm.), t j . : „polegaja_ce na rozbudowie , przebudowie lub montazu realizowanego lub 



zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytgczeniem przypadkow, w ktorych 
ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesci 
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi 
te zostaty okreslone" w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzgdzeniem, t j . : „drogi o nawierzchni 
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 
32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog oraz 
obiektow oraz obiektow mostowych, stuza.cych do obstugi stacji elektroenergetycznych i 
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 
pktl-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody". Przedsiewziecie zostato zaliczone 
do przedsiewziec moga.cych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych 
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze bye wymagane. 

W zwiqzku z powyzszym w dniu 22 maja 2014 roku zostato wszczete postepowanie administracyjne w 
przedmiotowej sprawie. O wszczeciu postepowania zostaty poinformowane strony (Obwieszczenie 
Wojta Siennica znak OSD.6220.5.2014 z dnia 22.05.2014 r.), jak rowniez informacja ta zostata 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Siennica, pod adresem: 

http://upsiennica.bip.orQ.pl/pliki/upsiennica/obw.wsz.postep.rozb.dr.clluzew lasomin.pdf 

Z uwagi na fakt, iz przedsiewziecie zaliczone jest do przedsiewziec mogqeych potencjalnie znaczqco 
oddziatywac na srodowisko, dla ktorych obowiqzek przeprowadzania oceny oddziatywania na 
srodowisko ustalany jest fakultatywnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.l i 2 ustawy o udostepnianiu 
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddziatywania na srodowisko, Wojt Gminy Siennica, pismem znak OSD.6220.5.2014 z dnia 
22.05.2014 roku wystqpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do 
Paristwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Mirisku Mazowieckim, o wydanie opinii w 
przedmiocie stwierdzenia obowiqzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla 
planowanego przedsiewziecia, a w przypadku zajecia stanowiska opowiadajqeego sie za 
przeprowadzeniem oceny oddziatywania na srodowisko, o okresleniu zakresu raportu oddziatywania 
przedsiewziecia na srodowisko. 

Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Mirisku Mazowieckim, opinia, z dnia 27.05.2014 
roku(data wptywu 03.06.2014r.) znak:ZN.4510.25.2014, uznat iz przeprowadzenie oceny 
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia inwestycyjnego nie jest wymagane. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 09.06.2014 roku (data 
wptywu do tut. Urzedu 13.06.2014 r.) znak sprawy WOOS-ll.4240.628.2014.OtN wezwat Wojta Gminy 
Siennica do uzupetnienia dokumentacji dla przedsiewziecia pod nazwaj „Rozbudowa i przebudowa 
drogi gminnej Dtuzew - Lasomin, na dziatkach o nr ew. 187/1,187/2, 61, 62,125 w miejscowosci 
Dtuzew oraz na dziatce o nr ew. 312 w miejscowosci Lasomin". Wojt Gminy Siennica obwieszczaniem 
z dnia 26 czerwea 2014 roku znak sprawy OSD.6220.5.2014 dokonat uzupetnienia dokumentacji dla 
przedsiewziecia pod nazwa.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Dtuzew - Lasomin, na dziatkach 
o nr ew. 187/1,187/2, 61, 62,125 w miejscowosci Dtuzew oraz na dziatce o nr ew. 312 w 
miejscowosci Lasomin". O informacji tej zostaty powiadomione strony postepowania, jak rowniez 
informacja ta zostata zamieszczona w Biuletynie Informacji Urzedu Gminy Siennica, pod adresem: 

http://uQSiennica.bip. org.pl/'pliki/uQsiennica/obw. dluzew-lasomin.pdf 
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http://upsiennica.bip.orQ.pl/pliki/upsiennica/obw.wsz.postep.rozb.dr.clluzew
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http://org.pl/


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 10.07.2014 r. znak 
WOOS-II.4240.628.2014.OIN.1 (data wptywu 14.07.2014r.) wyrazit opinie., ze nie ma koniecznosci 
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. 

Wojt Gminy Siennica podzielajgc zdanie organow opiniuja.cych, obwieszczeniem Nr OSD.6220.5.2014 
z dnia 15 lipca 2014 r. odstqpit od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego 
przedsiewziecia na srodowisko, informuja.c o tym strony postepowania oraz umieszczajgc te 
informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Siennica), pod adresem: 

http://uQsiennica.bip.orq.pI/pliki/uQsiennica/dec.os.6220.5.2014 - droga las..pdf 

Po zebraniu materiatu dowodowego na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks Postepowania Administracyjnego Wojt Gminy Siennica obwieszczeniem z dnia 15 lipca 2014 r. 
Nr. OSD.6220.5.2014 poinformowat strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie i 
wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materiatow w sprawie przed wydaniem decyzji o 
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia. We wskazanym w 
obwieszczeniu terminie do tut. Urzedu nie wptynety zadne uwagi stron postepowania. 

Analizuja_c wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta. informacyjna. 
przedsiewziecia pod kontem uwarunkowah zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do 
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy o 
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska 
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko stwierdzono co nastepuje: 

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej relacji Dtuzew 
- Lasomin, na dziatkch o nr ew. 187/1, 187/2, 61, 62,125 w miejscowosci Dtuzew oraz na dziatce o nr 
ew. 312 w miejscowosci Lasomin. 

Podstawowe dane powierzchniowe: 
- catkowita powierzchnia terenu objetego rozbudowa. drogi relacji Dtuzew - Lasomin, t j . powierzchnia 
pasa drogowego wyniesie ok. 20 904 m 2, 
- powierzchnia jezdni wyniesie okoto 12 592 m 2 , 
-powierzchnia rowu przydroznego wyniesie okoto 4 043 m 2, 
-powierzchnia poboczy wyniesie okoto 3876 m 2, 
-zjazdy z drogi okoto 329 m 2, 
- odcinek jezdni z ttucznia (wyta_cznie drogi wewnetrznej) - 64 m 2, 

Catkowita dtugosc rozbudowywanej drogi relacji: Dtuzew - Lasomin wyniesie 2 077mb, a jej szerokosc 
5,5-6,0 m. 

Planowana inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu drogowego, wzmocnienie drogi i 
wyprofilowanie odpowiednich spadkow podtuznych i porzecznych. 
Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze do realizacji inwestycji uzywane beda. materiaty 
budowlane, takie jak: beton towarowy B15, B20i B30 wyprodukowany w wytworni betonu poza 
placem budowy, krawezniki betonowe, kruszywo na podbudowe oraz pozostate elementy 
prefabrykowane beda. dostarczone na budowe bezposrednio przed wbudowaniem. 
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W trakcie realizacji inwestycji wystgpiq w analizowanym rejonie okresowe ucia_zliwosci spowodowane 
praca. sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportuja.cych materiaty budowlane. W 
celu minimalizacji tych ucigzliwosci prace beda. wykonywane w porze dziennej, z uzyciem sprzetu 
sprawnego technicznie. W okresie trwajqcych prac budowlanych moze wystgpic wzrost emisji 
niezorganizowanej spowodowanej praca. maszyn budowlanych, srodkow transport, roztadunkiem 
materiatow budowlanych. Zanieczyszczenia powietrza spowodowane ww. czynnikami bedzie miato 
charakter krotkotrwaty, wystepowac bedzie w miejscu wykonywania robot craz ustgpi po ich 
zakohczeniu. 

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wia_zata sie z emisjami substancji do powietrza oraz hatasu, 
pochodza.cymi z pojazdow poruszajqcych sie po drodze. Duzy wptyw aa wielkosc emisji i rozktadu 
stezeri substancji ma przed wszystkim wielkosc i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny 
pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na co zarza.dzaja.ca droga. nie ma wptywu. 
Wymiana nawierzchni drogi przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu, a zwiekszania ptynnosci 
ruchu moze przyczynic sie do zmniejszenia emisji substancji do powietrza. Wody opadowe beda. 
odprowadzane powierzchniowo do odtworzonych rowow przydroznych. 
Prowadzenie robot budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie ze sztuka. budowlana. oraz 
obowia.zuja.cymi przepisami ppoz. I bhp minimalizuje mozliwosc wysta_pienia powaznych awarii. 
Istnieje jednak mozliwosc wysta.pienia awarii w fazie eksploatacji przedsiewziecia, gdy w przypadku 
kolizji drogowych pojazdow przewoza_cych materiaty niebezpieczne, materiaty te zostana. uwolnione 
do srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobiehstwo 
takiego zdarzenia w porownaniu z sytuacja. obecna.. 

Z dokumentacji sprawy nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu wystepowaty 
obszary wodno-btotne oraz inne o ptytkim zalaniu wod podziemnych. Planowana inwestycja lezy poza 
obszarami wybrzezy oraz obszarami gorskimi i lesnymi. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie 
wystepuja. obszary podlegaja.ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.). Poczqtek i koniec drogi znajduja. sie przy granicy 
Nadwislariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, lecz droga nie narusza granic tego obszaru i nie 
narusza zakazow ustalonych dla tego obszaru. Realizacja powyzszego przedsiewziecia nie zostata 
zidentyfikowana jako przedsiewziecie moga.co znacza.c negatywnie wptyna.c na srodowisko 
przyrodnicze, ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia i fakt jego realizacji w terenie 
przeksztatconym antropogenicznie oraz potozenie poza obszarem Natura 2000. 
Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego poblizu 
wystepowaty obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone oraz aby 
inwestycja byta realizowana w rejonie wystepowania obszarow o krajobrazie maja.cym znaczenie 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Gestosc zaludnienia Gminy wiejskiej Sienica wynosi 66os./km2 (wg danych GUS z 2013 r.). W zakresie 
oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujq jeziora oraz uzdrowiska i obszary 
ochrony uzdrowiskowej. 
Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca 
jego realizacji. Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wysta.pi 
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. 
Ze wzgledu na charakter i skalej przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci wysta.pienia 
oddziatywah o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znacza.co 
negatywnie oddziatywac na srodowisko. 

http://zarza.dzaja.ca
http://obowia.zuja.cymi
http://podlegaja.ce


Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzaja. wystgpienie oddziatywari na etapie 
realizacji przedsiewziecia. Bezposrednie oddziatywania beda. miaty jedynie zasieg lokalny i ogranicza. 
sie do najblizszego obszaru realizacji inwestycji. 
Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsiewziecia beda. krotkotrwate i usta.pia. po 
zakoriczeniu prac budowlanych. 
Biora_c powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji. 

Niniejsza decyzja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Siennica, pod 
adresem: 

http://uQsiennica.bip.orq.pI/pliki/upsiennica/dec.os.6220.5.2014 - droga las- dlu.pdf 

P O U C Z E N I E 
Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do 
Samorza.dowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za posrednictwem Wojta Gminy Siennica. 

Otrzymuja: 

1. strony zgodnie z art. 49 kpa 
(Dz. U. 2013, poz 267 z pozn. zm.), 
2. a/a 

Do wiadomosci; 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
w Warszawie 
ul. Henryka Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa 
2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
W Mirisku Mazowieckim 
PI. Kiliriskiego 10, 05-300 Minsk Mazowiecki 

Sprawe prowadzi: 
Podinsp. ds. ochrony srodowiska 
Wojciech Majkrzak 
Tel. /025/ 757-20-20 

Zwolniono z optaty skarbowej 
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. 
(Dz. U. 2012, poz 1281 z pozn. zm.) 

http://uQsiennica.bip.orq.pI/pliki/upsiennica/dec.os.6220.5.2014


Zatqcznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje, 

przedsiewziecia znak: OSD.6220.5.2014 z dnia 30.07.2014 r. 

Charakterystyka przedsiewziecia 

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Dtuzew - Lasomin, na 
dziatkach o nr ew. 187/1,187/2, 61, 62,125 w miejscowosci Dtuzew oraz na dziatce o nr ew. 312 w 
miejscowosci Lasomin", 

Bilans terenu: 
-catkowita powierzchnia terenu obj^tego rozbudowa. drogi relacji Dtuzew - Lasomin, t j . powierzchnia 
pasa drogowego wyniesie ok. 20 904 m 2, 
- powierzchnia jezdni wyniesie okoto 12 592 m 2, 
-powierzchnia rowu przydroznego wyniesie okoto 4 043 m 2 , 
-powierzchnia poboczy wyniesie okoto 3876 m 2, 
-zjazdy z drogi okoto 329 m 2, , ( , , 1 ( ( j i „ , , , , , . 
- odcinek jezdni z ttucznia (wytqcznie drogi wewn^trznej) - 64 m 2, 

Catkowita dtugosc rozbudowywanej drogi relacji: Dtuzew - Lasomin wyniesie 2 077mb, a jej szerokosc 
5,5-6,0 m. 

Konstrukcja nawierzchni drogi 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi Grubosc 

warstwy 
1. Warstwa scieralne z betonu asfaltowego 4 cm 

2. Warstwa wia.z$ca z betonu asfaltowego 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego do 31,5 mm 25 cm 

4. Stabilizacja gruntu ze spoiwem hydraulicznym Rm=2,5Mpa 25 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 59 cm 

Zgodnie z przedtozona. dokumentacji wszystkie roboty wykonane zostana. zgodnie z obowia.zuja.cymi 
przepisami i normami pod nadzorem Wykonawcy i Inwestora. 

Do realizacji inwestycji uzywane b^da. materiaty budowlane, takie jak: beton asfaltowy 
wyprodukowany w wytworni mas bitumicznych poza placem budowy, beton towarowy B15, B20 i B30 
oraz kruszywa i inne materiaty powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. 
Przebudowa i rozbudowa ww. drogi ma na celu poprawe. ptynnosci ruchu drogowego, wzmocnienie 
drogi i wyprofilowanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych. 
Budowa nowej nawierzchni drogi zapewni bezpieczehstwo uzytkownikow drogi, poprawi warunki 
zycia ludzi oraz estetyke okolicy. W zwiqzku z powyzszym, przebudowana droga w fazie eksploatacji 
bedzie miata pozytywny wptyw na zycie okolicznych mieszkaricow jak i mieszkaricow catej Gminy. 
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