
REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SRODOWISKA 

WWARSZAWIE 

WOOS-II.4207.87.20 17.MP.I 0 

Warszawa, dnia J~ sierpnia 2017 r. 

DECYZJA 
o SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. I pkt I lit. I) , art . 84 ust. I oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pllianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczelistwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodow isko (Oz. U. z 20 17 r. 
poz. 1405, zwanej dalej " ustawl\. oos"), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 
20 17 r. , reprezentowanej przez W6jta Gminy, w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajl\.cego na przebudawie dragi gminnej Nr 300184W 
no adcinku ad 0+000 km da 1 + 116 km w miejscowosci Goszczyce Poswi~lne, gmino Boboszewo 

stwierdzam 
brak potrzcby przeprowadzenia oecny oddzialywania ww. przcdsifwzifcia na Sl'odowisko. 

UZASAONI ENlE 

W dniu 23 marca 2017 r. do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego 
dalej "Regionalnym Oyrektorem") wplynl\.1 wniosek z dnia 20 marca 2017 r. Gminy Baboszewo 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przeds i ~wzi~cia. Przedmiotowy 
wniosek zostal uzupelniony przy pismie z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Analiza wlliosku wykazala, i.e wllioskodawcl\. jest jednostka samorzl\.du terytorialnego i tym samym 
potwierdzila - wynikajl\.cl\. z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy oos - wlasciwosc Regionalnego 
Oyrektora. 

Rodzaj, parametry techniczlle oraz zasi~g potencjalnego oddzia!ywania na s rodow isko przedmiotowej 
inwestycji zaliczaj'ljl\. do grupy przeds i~wzil'c wymienionych w § 3 ust. I pk! 60 rozporzl\.dzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 20 lOr. w sprawie przedsi~wzi~c mogl\.cych znaczl\.co oddzialywac 
na srodowisko (Oz. U. z 2016 r. poz. 71). 

W dniu 28 kwietnia 20 17 r. pismem, zllak: WOOS-II.4207.87.2017.MP.3, Regionalny Oyrektor 
wezwal inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsi,wzi,cia. W dn iu 24 maja 20 17 r. 
wplyn~lo uzupelnienie. 

Regionalny Dyrektor uzyskal op ini~ Palistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w PIOIisku (zwanego dalej " PPlS") z dnia 13 czerwca 2017 r. , znak: PPlS-ZNS-7 I 2-085/20 17, 
wskazujl\.Clt na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedmiotowego przeds i~wzi~cia . 

W dniu 24 czerwca 2017 r. Regionalny Dyrektor wydal postanowienie, znak: WOOS-
11.4207.87.20 17.MP.7, w ktorym stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedmiotowego przedsi~wzi~c ia na srodow isko. 



W trakeie post,powania administraeyjnego zmierzajqcego do wydania deeyzji Regionalny Dyrektor 
dokladnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy pod k~tem uwarunkowan 
zwi~zanyeh z kwalifikowaniem przedsi,wzi,eia do przeprowadzenia oeeny oddzialywania 
na srodowisko i uwzgl,dniaj~e I~eznie uwarunkowania wymienione wart. 63 ust. 1 ustawy oos , 
poddal analizie : 

I) Rodzaj i eharakterystyke przedsiewzieeia, z uwzglednieniem: 
a) skali przedsiewzieeia i wielkosei zajmowanego terenu oraz ieh wzajemnyeh proporeji , a tahe 

istotnyeh rozwiazail eharakteryzujaeyeh przedsiewzieeie: 
Planowane przedsi,wzi,eie polega przebudowie drogi gminnej Nr 300184W na odeinku 
od 0+000 km do 1+116 km w miejseowosei Goszezyee Poswi,tne, gmina Baboszewo na dzialce 
o nr ewid. 70 oraz w ez,sei na dzialee 0 nr ewid. 133 w obn,bie ewideneyjnym Goszezyee 
Poswi,tne. 

Celem przedsi,wzi,cia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej, ktora stanowi dojazd 
do zabudowy jednorodzilUlej oraz zagrodowej znajduj~eej si, na terenie miejseowosei Goszezyee 
Poswi,tne. Korzystaj~ z niej rowniez mieszkaliey innyeh okolieznyeh miejseowosei, ktorzy 
posiadaj~ pola uprawne b~di. lasy polo;;one bezposrednio w s~siedztwie przedmiotowego odeinka 
drogi. Jest to odeinek 0 dlugosei 1,116 km posiadaj'\ey nawierzehni, gruntow'\ utwardzon,\ 
zwirem. W okresie wiosennyeh roztopow nawierzehnia drogi rozmywa si" eo utrudnia rueh 
pieszyeh, rowerzystow oraz samoehodow osobowyeh. Podobna sytuaeja ma miejsee w trakeie 
intensywnyeh opadow deszezu w okresie jesiennym. Zaklada si, przebudow, drogi gminnej 
poprzez wykonanie nawierzehni z betonu asfaltowego. 

b) powiazati z innymi przedsiewzieeiami, w szezegolnosei kumulowania sle oddzialywati 
przedsiewziec realizowanyeh zrealizowanyeh, dla ktoryeh zostala wydana deeyzja 
o srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh, znajdujaeyeh sie na terenie, na ktorym planuje sie 
realizacje przedsiewziecia, oraz W obszal'Zt; oddzialywania przedsiewziecia lub kt6rych 
oddzialywania mieszeza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzieeia w zakresie, 
w jakim ieh oddzialywania moga prowadzic do skumulowania oddzialywat\ z planowanym 
przedsiewzieeiem: 
Zgodnie z informaejami podanymi w kareie informaeyjnej przedsi,wzi,eia i jej uzupelnieniu, 
zarowno na terenie inwestyeyjnym, jak i w zasi,gu jego oddzialywania, brak jest inwestyeji, 
kt6ryeh oddzialywania moglyby si, kumulowac z planowanym przedsi,wzi,eiem. 

e) roznorodnosei biologieznej, wykorzystywania zasobow naturalnyeh, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi: 
Planowana inwestyeja zostala dostosowana do niwelety terenu istniej,\eego oraz granie 
istniej,\eego pas a drogowego. W zwi,\zku z tym nie przewiduje si, usuwania drzew oraz krzewow, 
ktore kolidowalyby z planowana przebudow,\. 

Materialy wykorzystywane w trakeie budowy to: woda, piasek, kruszywo, mieszanki mineralno
asfaltowe, kruszywo naturalne, beton eementowy, stal, humus, paliwa do nap,du pojazdow 
samojezdnyeh. Przewiduje si, tabe wykorzystanie wody, paliwa i energii. Woda niezb,dna 
do wykonania robot drogowyeh dowozona b,dzie beezkowozami przystosowanymi do realizaeji 
robot drogowyeh lub za zgod'l zarz,\dey pobierana z sieei wodoei~owej rozdzielezej. 

W fazie eksploataeji b,dzie wyst,powalo zapotrzebowanie na srodki do utrzymania zimowego 
drogi (zalezne od warunkow atmosferyeznyeh i rodzaju stosowanyeh srodkow). W trakeie zimy 
b,dzie wzrastalo biez,\ee zuzyeie paliwa do pojazd6w odsniezaj,\eyeh oraz posypuj,\eyeh sol,\ 
z piaskiem. W okresie letnim zuzyeie paliwa b,dzie zalezalo od ez,stotliwosei biez,\eego 
utrzymania poboezy, np. naprawy poboezy oraz koszenia. 
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Na potrzeby remontow zajdzie potrzeba zuzyc ia asortymentu materialow podobnych j ak dla etapu 
budowy. !eh ilosci i szczegolowy zakres b~dzie za lezal od zakresu niezb~dnych remontow i ich 
technologii okreslonych w projektach wykonawczych. 

d) emis ji i wystepowania innych uciazli wosc i: 
Oddzialywanie na srodowisko w fazie rea lizacji inwestycji b~dzi e s i ~ wi:tza6 z pracaml 
wy konawczy mi, ktore b~d:t mialy charakter ty powych robot budowlano-montazowych. 

W czas ie realizacji inwestycji emisje do powietrza b~d:t mialy charakter przejsc iowy (poruszaj:tce 
s i ~ po drodze samochody oraz inne maszy ny i urz:tdzenia bior:tce udzial w budowi e) . W fazie 
eksploatacji i rodlem emisji zanieczyszczel\ do powietrza b~d:t poruszaj :tce s i ~ po drodze 
samochody i inne pojazdy mechaniczne. Eksploatacja drogi nie stworzy zagrozenia dla jakosci 
powietrza atmosferycznego. 

W zwi:tzku z prowadzonymi pracami przy uzyciu specjalistycznych urz:tdzen i maszyn moze 
nast:tPic okresowy wzrost nat~zen ia halasu w trakcie realizacji inwestycji , ograniczony jednak 
tylko do pory dziennej. W fa zie eksploatacji in westycji nie przewiduje s i ~ pogorszenia 
oddzialywani a inwestycji na klimat akustyczny. 

Odwodni enie powierzchniowe nawierzchni zostanie zapewnione poprzez nadanie spadkow 
poprzecznych w kierunku przepuszczalnych poboczy z kruszywa lamanego, ponadto na znacznej 
dlugosc i planowanego do przebudowy odc inka przy gran icy pasa drogowego znajduj:t s i ~ rowy 
melioracyjne, ktorych zadaniem j est odbieranie nadmiaru wody z okolicznych pol oraz 
po wykonaniu inwestycji odbior:t nadmi ar wody opadowej z cz~sci utward zonej pasa drogowego 
drogi gminnej. 

Rea lizacja robot budowlanych b~dzie wi:tzala s i ~ z okresowym wytwarzaniem sc iekow bytowych. 
Scieki h~dct gromad zone w przenosnych sHni tfi ri atach i okresowo wywozone przez uprawniony 
podm iot do oczyszczalni. 

e) ocen ionego w oparclu 0 wi edze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof 
natura lnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii , 
w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu: 
Planowane do zrealizowania przedsi~wzi~cie nie powoduj e mozliwosci wyst:tPienia powaznej 
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej . 

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko, 
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie : 
Na etapie realizacji mog:t powstawa6: 

gleba i ziemia w tym kami eni e, inne niz wy mienione 1705 03, 
opakowania z papieru i tektury, 
opakowan ia z tworzyw sztucznych, 
niesegregowane odpady komunalne, 
szlamy ze zbiornikow bezodp lywowych. 

Na etapie eksploatacji mog:t powstawa6: 
- odpady z oswietlenia drogi, ktorych ilos6 szacuje s i ~ na ok. 0,010 Mglrok, 
- zmiotki z utrzymania czystosci, ktorych ilos6 szacuje s i ~ na ok. 1,0 Mglrok. 

Wymienione wyzej rodzaj e odpadow b~d :t wlasc iwie gromadzone i przekazywane do odbioru 
z odpowi edni:t cz~stotliwos ci :t uprawnionym pod miotom. 

g) zagroze nia dla zdrowia ludzi, w tym wynika jacego z emis ji: 
Przedmiotowe przedsi , wzi, cie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi. 
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2) Vsytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania 
sie srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowal1 miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace: 

a) obszary wodno-blotne, inne obszary 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych, w !ym siedliska 
I,gowe oraz ujscia rzek: 
Planowane zamierzenie nie b,dzie realizowane na obszarach wodno-blotnych b'tdi w ich 
bezposrednim s'tsiedztwie oraz na innych obszarach 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym 
na terenach siedlisk I,gowych b'tdi w ujsciach !'zek. 

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie: 
Przedmiotowe przedsi,wzi,cie lezy poza obszarami wybrzezy 
morskiego. 

c) obszary gorskie lub lesne: 

nie dotyczy srodowiska 

Przedmiotowe przedsi,wzi,cie lezy poza obszarami gorskimi. Droga przebiega przez tereny 
leSne. 

d) obszary objete ochrona, w !ym strefy ochronne ujcc wod i obszary ochronne zbiornikow wod 
srodladowych: 
Z karty infonnacyjnej przedsi,wzi,cia I1IC wynika, aby w rejonie realizacji inwestycji 
wyst,powaly obszary obj,te ochron'\, w tym strefy ochronne uj,c wod i obszary ochronne 
zbiornikow wod srodl'tdowych. 

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgl,du na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow 
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj,!ych ochrona, w !ym obszary Natura 
2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody: 
Planov.'ana inwestycja znajduje si~ 'vV granicach Nadwkrzal1Skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, dla ktorego obowi'tzllj'tcym aktem prawnym jest Rozporz'tdzenie Nr 24 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia IS kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Vrz. Woj. Maz. Nr 91, pOZ. 2456, ze zm.). Ww. rozporz'tdzenie okrdla szereg 
zakazow, w tym zakaz realizacji przedsi,wzi,c mog'tcych znacz'tco oddzialywac na srodowisko. 
W mysl § 3 ust. 2, zakaz 0 ktorym mowa w ust. I pkt 2 (realizacji przedsi,wzi,c mog'tcych 
znacz'tco oddzialywac na srodowisko), nie dotyczy przedsi,wzi,c sluz'tcych obsludze ruchu 
komunikacyjnego, do ktorych zaliczanajest powyzsza inwestycja. 

Obszar przewidziany pod inwestycj, znajduje sil' w granicach korytarza ekologicznego rzeki 
Wkry 0 znaczeniu krajowym. Planowana inwestycja znajduje si, poza zasi,giem lasow I,gowych. 
Z uwagi na fakt, iz inwestycja polega na przebudowie istniej'tcej drogi nie nast't]li ograniczenie 
rozprzestrzeniania si~ i migracji zwierz~t oraz nie dojdzie do zachwiania r6znorodnosci 
biologicznej terenu. 

Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa 
PLH140054, znajduje si, w odleglosci ok. 15,3 km w kierunku poludniowym od planowanej 
inwestycj i. 

W zwi'lzku z powyzszym, stwierdza si, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedsi,wzi,cia na obszary Natura 2000. 

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieilstwo ieh przekroczenia: 
Z karty informacyjnej przedsi,wzi,cia nie wynika, aby przedmiotowe przedsi,wzi,cie bylo 
zlokalizowane na obszarze, na ktorym standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub 
istnieje prawdopodobiellstwo ieh przekroczenia. 
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g) obszary 0 krajobrazie majaeym znaezenie historyezne, kulturowe lub areheologiezne: 
Z karty infonnaeyjnej przedsi~wzi~eia nie wynika, aby przedmiotowa inwestyeja znajdowala si~ 
na obszaraeh 0 krajobrazie maj'leym znaezenie historyezne, kulturowe lub areheologiezne. 

h) gestosc zaludnienia: 
G~stosc zaludnienia gminy Baboszewo wynosi 50 os./km'. 

i) obszary przylegajaee do jezior: 
W zasi~gu oddzialywania inwestyeji i w jej najb!izszej okoliey nie wyst~pujftjeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
W rejonie reali zaeji przedsi~wzi~eia brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiazujace dla nieh eele srodowisko'.ve: 
Teren planowanej do wykonania przebudowy drogi gminnej lezy w obr~bie jednolitej cz~sci wod 
powierzchniowyeh 0 nazwie: Wkra od Mlawki do Lydyni bez Lydyni 0 kodzie RW200019268599 
oraz w obr,bie jednolitej ez~sei wod podziemnyeh 0 nazwie: Dorzecze Wisly Region Srodkowej 
Wisly 0 kodzie PLGW 20049. 

Realizacja planowanego przedsi~wzi,cia nie b~dzie skutkowala ll1eosiftgni~ciem celow 
srodowiskowyeh okreSlonyeh w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeeza Wisly. 

3) Rodzaj, ceehy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow 
wymienionyeh w pkt I i 2 oraz wart. 62 ust. I pkt I ustawy 005, wynikajaee z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geografieznego i liezby ludnosc i, na ktora przedsiewzieeie moze 
oddzialywac: 
Zasi~g przestrzenny oddzialywania przedsi~wzi~cia ograniczy si~ do najblizszego otoczenia 
miejscajego realizacji. ,_, 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze: 
Ze wzgl,du na rodzaj planowanej i11westycji oraz jej lokalizacj, nie wystftPi tra11sgra11iczne 
oddzialywanie 11a srodowisko. 

c) charakteru, wielkosci, intensyw110sci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia 
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania: 
Informaeje zawarte w kareie informacyjnej przedsi,wzi~eia stwierdzajft brak mozliwosei 
wystftPienia oddzialywan 0 znaeznej wielkosei, intensywnosci lub zlozonosei. Planowane 
przedsi,wzi,cie nie b~dzie znaezfteo negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Informaeje zawarte w kareie infonnacyj nej przedsi~wzi~eia potwierdzajft wystftPienie 
oddzialywall 11a etapie realizacji przedsi,wzi,cia. Bezposrednie oddzialywania b,d'l mialy j edY11ie 
zasi,g lokalny i ogra11iczft si~ do najblizszego otoczenia i11westyeji. 

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnose i oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etap ie realizacji przedsi,wzi~cia b~dft krotkotrwale i odwracalne, 
z wyjfttkiem tych zwi'lzanych z przeksztalcen iem profilu i wlasciwosci fizykochemicz11ych gleb. 
Nie b~dft one powodowaly przekroezenia obowi'lzujftcych standardow srodowiska. 

f) powiazall z innymi przedsiewzieciami, w szezego lnosci kumulowania sie oddzialywall 
przedsiewziec realizowanych zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja 
o srodowiskowych llwarunkowaniach, znaidujacych s ie na terenie. na kt6rym planuje s ie 
realizacj , przedsi,wzi,eia, oraz w obszarze oddzialywan ia przedsi,wzi,cia lub ktorych 
oddzialywania mieszcza s ie w obszarze oddzialywania planowanego przedsi,wzi,cia 
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w zakres ie. w jakim ich oddzialywania moga prowadzic do skumulowania oddzialywan 
z planowanym przedsiewzieciem: 
Informacj e zawarte w karcie infonnacyjnej przeds i~wz i~cia i j ej uzupelnieniu wskazuj i\. na brak 
mozl iwosc i wysti\.Pienia oddzialywall zw ii\.zanych z innym i przedsi~wzi~c i ami . 

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania: 
Zaplanowana przez lnwestora organizacja i technologia rob6t budowlanych oraz jakosc 
przew idzianych do wykorzystania material6w maksymalnie ograniczaji\. prognozowane 
oddzialywania na srodowisko. 

Regionalny Dyrektor prowadzi\.c pos t~powan ie zapewnil stronom czynlly udzial w kazdym stadium 
pos t~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie s i~ co do zebranych dowod6w 
i materi a16w oraz zgloszonych zi\.dai\. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy oos dane 0 wniosku 
o wydanie decyzji, postanowieniu nienakladaji\.cym obowii\.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko i 0 niniejszej decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zostaly za mieszczone 
w publicznie dos t~pnym wykazie danych 0 srodowisku i jego ochronie. 

Po przeprowadzen iu wnikli wej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem material6w wzg l~dem 

uwarunkowai\ wymienionych wart. 63 ust. 1 ustawy oos, uwzgl ~dniaji\.c zapisy zawarte w opin ii PPIS 
oraz biori\.c pod uwag~ rodzaj , charakter i l o kali zacj~ planowanego przedsi~wz i~c ia, Regionalny 
Dyrektor stwierdzil, ze planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddzialywania 
na srodowisko. 

Po ana li zie przedlozonych dokument6w i biori\.c pod uwag~ powyzsze postanowionojak w sentencji. 

POUCZEN IE 

Od niniej szej decyzji stronic s{uzy prawo wn iesienia odwoiania, za pusrednictwem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generaillego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w terminie 14 dni od daly jej dor~czenia . 

Zalacznik: 
charakterystyka przeds i ~wzi~cia. 

Otrzymuja: 
I . Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9a 
09-130 Baboszewo; 

V Pozostale strony post~powania zgodnie z art. 49 Kpa; 
3. aa. 

Do wiadomosci: 
Pa',stwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w PI0I1Sku 
ul. Sienkiewicza 7a 
09-100 P1011sk. 
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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SRODOWISKA 

WWARSZAWIE 

WOOS-I1.4207.87.20 I 7.MP. I 0 

Warszawa, dnia .24 sierpnia 2017 r. 

Zal'!cznik do decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

Charal,terystyka przedsifwzifcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pafdziernika 2008 r. 
o udostfpnianiu informacji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezetistwa w oehronie 

srodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywania nu sr·odowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) 

Planowane przeds i~wzi~cie polega przebudowie drogi gminnej Nr 300 184W na odc inku 
od 0+000 km do I + I 16 km w miejscowosci Goszczyce Poswi~tne, gmi na Baboszewo na dzialce 
o nr ewid. 70 oraz w cz~sci na dzialce 0 nr ewid. 133 w obr~b ie ewidencyjnym Goszczyce Poswi~tne. 

Planowana inwestycja znajduje s i ~ w granicach Nadwkrzarlskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
dla ktorego obowiqzujqcym aktem prawnym j est Rozporzqdzenie Nr 24 Wojewody Mazowieekiego 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzarlskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Oz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 91 , poz. 2456, ze zm.). Ww. rozporzqdzenie okrdla szereg zakaz6w, w tym zakaz 
realizacji przeds i~wzi~c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. W mysl § 3 ust. 2, zakaz 
o ktorym mowa w liSt. I pkt 2 (realizacji przeds i~wz i ~c mogqcych znacz~co oddzialywac 
na srodowisko), nie dotyczy przedsi~wz i~c sluzqcyc h obshrdze ruchu komunikacyjnego, do kt6rych 
zaliczana jest powyzsza inwestycja. 

Obszar przewidziany pod inwestycj ~ znajd uje s i ~ w gran icach korytarza eko logicznego rzeki Wkry 
o znaczeniu krajowym. Planowana inwestycja znajduje si~ poza zasi~g iem las6w I~gowych. Z uwagi 
na fakt, iz inwestycja po lega na przebudc-wie istniejqcej drogi ni e nastqpi ogran iczen ie 
rozprzestrzeniania s i~ i migracj i zwierzq! oraz ni e dojdzie do zachwiania r6Znorodnosci biologicznej 
terenu. 

Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specja lnej ochrony s ied lisk Aleja Pachnicowa 
PLH 140054, znajduje s i~ w odleglosci ok. 15,3 km w kierunku pOludniowym od planowanej 
inwestycj i. 
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