
w 6.J T 
GMIN\-' UI\HC)!'iZFWO 
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PPGNiOS.6220. 7 .13.2022 

DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej 

"Kpa", w zwiqzku art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 

art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., pOZ. 

1029 ze zm.), zwana dalej "ustawq oos" oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzqdzenia Rady 

Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaCZqCO 

oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zwanego dalej 

"Rozporzqdzeniem", po rozpatrzeniu wniosku zlo:i:onego przez W6jta Gminy 

Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, kt6rego Pelnomocnikiem jest 

Pawel Szymanski, ul. Miodowa 1, 09-100 Poswi~tne, w sprawie wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego 

na "budowie drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare" oraz 

po zasi~gni~ciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, 

Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, W6jt Gminy Baboszewo: 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko. 

II. Ustala srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsil)wzil)cia 

pn. "budowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo

Cieszkowo Stare" i okresla: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsil)wzil)cia 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na budowie drogi gminnej 

Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare". Planowana do budowy droga 

znajduje si~ w miejscowosci Stare Cieszkowo, Kroscin oraz Baboszewo ijest drogq 
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gmmnq. Rozpatrywany odcinek drogi rna dlugosc okolo 1,407 km. Planowana 

inwestycja polegac b~dzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni, 

przebudowie istniejqcych zjazdaw oraz wykonaniu pobocza. Realizacja inwestycji 

obejmuje wykonanie urzqdzen wodnych, ktare wraz z zastosowaniem odpowiednich 

spadkaw podluznych i poprzecznych b~dq stanowic system odwodnienia pasa 

drogowego. Spadki podluzne i porzeczne drogi umozliwiq odprowadzenie wad 

opadowych i roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci drenazu 

francuskiego lub rowaw przydroznych bezodplywowych. Otoczenie planowanej 

inwestycji stanowiq grunty orne oraz grunty rolne zabudowane. N ajblizszy budynek 

mieszkalny zlokalizowany jest w odleglosci 5,50 m od planowanego 

przedsi~wzi~cia. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w gminie 

Baboszewo polozonych na terenie obr~baw ewidencyjnych: Obr~b: 0038 Stare 

Cieszkowo dzialki ewidencyjne: 126, 130, 131/2, 129, 128, 72, Obr~b: 0022 Kroscin 

dzialki ewidencyjne: 54, 127,44, ObrElb: 0001 Baboszewo dzialki ewidencyjne: 545, 

115/4, 115/7, 114. 

Dzialki 0 nr ew. 126, 130, 131/2, 129, 128,72 polozone w miejscowosci Stare 

Cieszkowo nie Sq obj~te miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP). Dla gminy zostalo uchwalone Studium uwarunkowan i kierunkow 

zagospodarowania Gminy Baboszewo przyj~te uchwalq nr XXI/102/2001 z dnia 

27.08.2001 r., Rady Gminy Baboszewo. Dzialki nr 130, 129 i 128 w studium zostaly 

zakwalifikowane pod produkcjEl rolnq. Dzialki nr 126 i 72 w studium zostaly 

zakwalifikowane jako drogi. Natomiast dzialka nr 131/2 jako zabudowa zagrodowa. 

Dzialki 0 nr ew. 54, 127,44 polozone w miejscowosci Kroscin nie Sq obj~te 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dla gminy zostalo 

uchwalone Studium uwarunkowan i kierunkaw zagospodarowania Gminy 

Baboszewo przyjElte uchwalq nr XXI/l02/2001 z dnia 27.08.2001 r., Rady Gminy 

Baboszewo. Dzialki nr 127 i 44 w studium zostaly zakwalifikowane pod produkcjEl 

rolnq. Dzialka nr 54 w studium zostala zakwalifikowana jako droga. 

Dzialki 0 nr ew. 545, 115/4, 115/7, 114 polo zone w miejscowosci Baboszewo 

nie Sq obj~te miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dla 

gminy zostalo uchwalone Studium uwarunkowan i kierunkaw zagospodarowania 

Gminy Baboszewo przyjr;;te uchwalq nr XXI/l02/2001 z dnia 27.08.2001 r., Rady 
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Gminy Baboszewo. Dzialka nr 114 w studium zostala zakwalifikowana pod 

produkcjE) roln~. Dzialka nr 545 w studium zostala zakwalifikowana jako droga. 

Natomiast dzialki nr 115/4 i 115/7 jako zabudowa mieszkaniowa. 

2. Warunki i wymagania, 0 ktorych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. 

h luh c ustawy oos oraz ohowi,!zkowe dzialania, 0 kt6rych mowa wart. 

82 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy oos z uwzgl~dnieniem nast~puj,!cych 

elementow: 

1) podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopow 

kontrolowae pod wzglE)dem obecnosci zwierz~t. W przypadku stwierdzenia 

zwierz~t, umozliwie im ucieczkE) z terenu budowy lub przeniese je poza 

obszar objE)ty inwestycj~ do odpowiednich siedlisk; 

2) prace zwi~zane z ewentualn~ wycink~ drzew i krzewow oraz prace 

ingeruj~ce w pokrycie glebowe nalezy prowadzie poza okresem lE)gowym 

ptakow i rozrodczym plazow, tj. w terminie od 15 wrzesnia do konca lutego 

lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed przyst~pieniem do 

prac nalezy rowniez dokonae oglE)dzin terenu pod k~tem wystE)powania 

gatunkow chronionych, a takZe analizy przepisow z zakresu ochrony 

gatunkowej; 

3) pozostale drzewa zlokalizowane w s~siedztwie inwestycji, znajduj~ce siE) 

w zasiE)gu pracy maszyn nalezy, na czas prowadzenia robot, zabezpieczye 

przed uszkodzeniem; 

4) po zakonczeniu prac teren zamierzenia nalezy uprz~tn~e i przywrocie do 

uzytecznosci przyrodniczej; 

5) do nasadzen nalezy zastosowae gatunki drzew miejscowego pochodzenia, 

przy ograniczaniu gatunkow obcych rodzimej florze czy tez modyfikowanych 

genetycznie, 0 skladzie i strukturze odpowiadaj~cej siedlisku; 

6) po zakonczeniu budowy, nowo posadzone drzewa i krzewy powinny bye 

objE)te co najmniej trzyletni~ gwarancyjn~ pielE)gnacj~, polegaj~c~ na 

odpowiednim sciolkowaniu strefy korzeniowej, podlewaniu, nawozemu, 

usuwaniu chwastow i koszeniu traw; 

7) prace zwi~zane z realizacj~ przedsiE)wziE)cia prowadzie w sposob 

niezagrazaj~cy srodowisku gruntowo wodnemu, uniemozliwiaj~cy 

wystqpienie skazen wod i gruntu, m.in. poprzez: uzycie sprzE)tu bE)dqcego 
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w dobrym stanie technicznyrn, odpowiedniCj organizacjE;! prac budowlanych, 

magazynowanie materialow i surowcow niezb~dnych do prowadzenia robot 

w spa sob bezpieczny dla srodowiska gruntowo - wodnego; 

8) wszystkie prace budowlane prowadzic z nalezytCj dbalosciCj i maksymalnCj 

ostroznosciCj; 

9) zachowac szczeg6lnq ostroznosc przy wykonywaniu robot ziemnych 

w obrE;!bie zlokalizowanych w pasie drogi elementow infrastruktury, nie 

dopuscic do uszkodzenia istniejCjcych sieci i urzCjdzen wodnych; w przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji niezwlocznie dokonac zgloszenia tego faktu do 

stosownych organow; 

10) zaplecze budowy, w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow, skladowania 

odpadow i materialow budowlanych zlokalizowac w mozliwie najwi~kszej 

odleglosci ad zabudowy mieszkaniowej, z dala ad urzqdzen wodnych; 

zaplecze zorganizowac w sposob zapewniajCjcy oszczE;!dne korzystanie 

z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni; po zakonczeniu prac 

teren przywrociC do poprzedniego stanu; 

11) miejsca postoju pojazdow i maszyn, zabezpieczyc przed przedostaniem si~ 

substancji ropopochodnych do gruntu i wad, wyposazyc w materialy 

sorpcyjne umozliwiajqce szybkie usuni~cie ewentualnych wyciekow paliw; 

12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc 

natychmiastowe dzialania w celu usuniE;!cia awarii oraz USUlllE;!Cla 

zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazac 

podmiotom uprawlllonym do jego transportu 1 rekultywacji lub 

unieszkodliwiana; 

13) samochody tankowac wylqcznie na stacjach paliw; sprz~t uzywany przy 

budowie tankowac w uzasadnionej i niezb~dnej koniecznosci na terenie 

zaplecza budowy, w przeznaczonym do tego miejscu z wykorzystaniem mat 

absorbujqcych zapobiegajqcych ewentualnym przeciekom substancji 

szkodliwych (oleje, plyny eksploatacyjne) do podloza; 

14) ewentualne naprawy i serwisowanie pojazdow oraz maszyn i sprz~tu 

budowlanego przeprowadzac poza terenem inwestycji w warsztatach 

naprawczych lub stacjach diagnostycznych; 
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15) teren zaplecza budowy wyposazye w niezbE,!dnq ilose sorbentow, szczelnych 

i nieprzepuszczalnych pojemnikow i kontenerow do gromadzenia odpadow; 

16) wodE,!, na potrzeby socjalne pracownikow dostarczae w jednostykowych 

opakowaniach, do celow technologicznych/budowlanych dostarczae 

w beczkowozach; 

17) scieki bytowe odprowadzae do szczelnych zbiornikow bezodplywowych np. 

toalet Tor-Tor, zbiorniki systematycznie oprozniae (nie dopuszczae do ich 

przepelnienia) przez uprawnione podmioty; 

18) w celu eliminacji negatywnego wplywu w fazie realizacji, dbae 

o nienaruszanie terenu przyleglego do prowadzonych prac; 

19) systematycznie sprzqtae plac budowy i nie doprowadzae do pozostawiania 

jakichkolwiek odpadow w nieodpowiednich miejscach; 

20) odpady magazynowae w sposob selektywny, a nastE,!pnie sukcesywnie 

przekazywae do odbioru podmiotom posiadajqcym stosowne zezwolenia 

w zakresie gospodarowania odpadami. Nie dopuscie do zmieszania odpadow 

niebezpiecznych z innymi odpadami; 

21) powstajqce w trakcie prac budowlanych odpady komunalne magazynowae 

w wyznaczonym przez wykonawcE,! miejscu i przekazywae odbiorcom 

posiadajqcym zezwolenie na odbior - zgodnie z obowiq,zujq,cym na terenie 

gminy Baboszewo, systemem gospodarowania odpadow; 

22) wprowadzie zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony 

drzew materialow chemicznych i budowlanych; 

23) zwrocie uwagE,!, aby materialy uzyte do przebudowy nie wchodzily w reakcje 

chemiczne, ktorych produkty (skutki) powodowalyby zanieczyszczenie wod; 

24) wprowadzie bezwzglE,!dny zakaz wylewania olejow i innych substancji 

niebezpiecznych w grunt i wszelkie zbiorniki, urzq,dzenia wodne; 

25) w przypadku powstania na etapie realizacji przedsiE,!wziE,!cia odpadow 

niebezpiecznych nalezy je przechowywae w zamkniE,!tych, szczelnych 

i oznakowanych pojemnikach (odpornych na dzialanie umieszczanych w nim 

odpadow) zlokalizowanych na ogrodzonym i utwardzonym terenie, 

zabezpieczonym przed dzialaniem warunkow atmosferycznych, oznaczonym 

i zabezpieczonym przed dostE,!pem osob nieupowaznionych i zwierzq,t; 
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26) w celu ogramczema oddzialywania gospodarki odpadami zapewmc 

odpowiedni nadzor inwestorski; 

27) naleiy maksymalnie ograniczyc do niezb()dnego mllllmum powierzchni() 

pokrywy glebowo-roslinnej podlegajqcej zebraniu z powierzchni gruntu 

i przywrocic do wlasciwego stanu powierzchni() ziemi po zakonczeniu prac; 

28) zdj()tq warstw() ziemi (odklad) skladowac poza obszarami kierunku splywu 

wOd powierzchniowych; zdj()ty humus zabezpieczac przed 

zanieczyszczeniem nast()pnie wykorzystac we wlasnym zakresie (np . do 

wyrownania terenow, zasypywania wykopow, umocnienia skarp row ow) lub 

przekazac odpowiednim odbiorcom; 

29) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace 

odwodnieniowe prowadzic bez koniecznosci trwalego obniiania poziomu 

wod gruntowych, np. przy uiyciu pomp szlamowych/iglofiltrow; do minimum 

ograniczyc czas odwadniania wykopu oraz ograniczyc wplyw ww. prac do 

terenu dzialki inwestycyjnej; wod() z odwodnienia odprowadzac do rowow 

przydroinych; 

30) roboty ziemne prowadzic ze szczegolnq ostroinosciq w sposob me 

naruszaJC!cy stosunkow gruntowo-wodnych, ograniczajqc zwlaszcza 

ingerencj() w warstwy wodonosne; 

31) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzac powierzchniowo 

przez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych dwuprocentowych 

i podluinych, do istniejqcych, odbudowanych, oczyszczonych przydroinych 

rowow bezodplywowych lub rowow wypelnionych kruszywem, 

odizolowanych od otaczajqcego gruntu geowlokninq, przykrytych warstwq 

przepuszczalnego gruntu; 

32) w przypadku wystqpienia kolizji inwestycji z podziemnq sieciq drenarskq, 

urzqdzeniami wodnymi (row ami) uzyskac pozwolenie wodnoprawne na 

wykonanie, odbudow(), rozbudow(), nadbudow(), przebudow(), rozbiork() lub 

likwidacj() tych urzqdzen zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Oz. U. z 2021 r., pOZ. 2233 ze zm.); 

33) nie dopuscic do zniszczenia lub uszkodzenia istniejqcego systemu 

odwadniajqcego bez uprzedniego wykonania nowego; 
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34) prace w obrE)bie urzqdzen wodnych, prowadzic w spos6b zapewmaNcy 

swobodny przeplyw wody oraz ochronE) wody przed przedostaniem siE) do niej 

zanieczyszczen i substancji ropopochodnych; 

35) uwzglE)dniajqc otoczenie przedsiE)wziE)cia, prace budowlane generujqce 

halas, prowadzone w sqsiedztwie teren6w podlegajqcych ochronie 

akustycznej, nalezy wykonywac w porze dziennej (tj. w godz. 6.00-22.00); 

36) zaplecze budowy: zorganizowac mozliwie najdalej od zabudowan ludzkich; 

zabezpieczyc przed dostE)pem os6b postronnych; oznakowac w zakresie 

informacji 0 zagrozeniach panujqcych w poblizu i na terenie budowy; 

ogramczyc mozliwosc wystqpienia na jego terenie zanieczyszczenia 

srodowiska gruntowo-wodnego poprzez przetrzymywanie substancji 

podatnych na lugowanie w spos6b i miejscach do tego przystosowanych; 

wyposazyc w sorbenty sluzqce do neutralizacji ewentualnych wyciek6w 

plyn6w eksploatacyjnych oraz w przenosne toalety lub kontenery sanitarne. 

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny 

oddzialywania przedsil)wzil)cia na srodowisko w ramach postl)powania 

w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy 

OOS. 

Charakterystyke calego przedsi~wzi~cia zawarto w zalaczniku nr 1 do decyzji. 

UZASADNIENIE 

Dnia 15.09.2022 r. do UrzE)du Gminy Baboszewo wplynql wniosek z dnia 

12.09.2022 r. W6jta Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 

kt6rego Pelnomocnikiem jest Pawel Szymanski, ul. Miodowa 1, 09-100 PoswiE)tne 

o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiE)wziE)cia 

polegajqcego na "budowie drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo -

Cieszkowo Stare" . 

Do wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

dolqczono kartE) informacyjnq przedsiE)wziE)cia (KIP) wraz z formq elektronicznq na 

elektronicznym nosniku danych, poswiadczonq przez wlasciwy organ kopiE) mapy 

ewidencyjnej i mapE) w skali zapewniajqcej czytelnosc przedstawionych danych 
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obejmujqcej przewidywany teren, na ktarym bE;dzie realizowane przedsiE;wziE;cie, 

oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na kt6ry bE;dzie oddzialywac 

przedsiE;wziE;cie. Po analizie przedlozonej dokumentacji, rodzaj, parametry 

techniczne oraz zasiE;g potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiE;wziE;C wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 

Rozporzqdzenia "drogi 0 nawierzchni twardej 0 calkowitej dlugosci przedsiE;wziE;cia 

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe 

w ciqgu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drag lub obiektaw 

mostowych, sluzqcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 

poza obszarami objE;tymi formami ochrony przyrody, 0 ktarych mowa wart. 6 ust. 

1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody" . 

Strony PostE;powania zostaly poinformowane 0 wszczE;ciu PostE;powania 

obwieszczeniem z dnia 04.10.2022 r., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, "Jezeli 

liczba stron PostE;powania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach lub PostE;powania dotyczqcego tej decyzji przekracza 10, stosuje 

siE; art. 49 Kodeksu PostE;powania administracyjnego", w zwiqzku z tym, 

o WSZCZE;ciu PostE;powania zostaly poinformowane wszystkie strony PostE;powania 

w formie obwieszczenia, ktare zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w UrzE;dzie 

Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, w publicznym 

dostE;pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UrzE;du 

Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz poprzez wywieszenie 

obwieszczenia na tablicach ogloszen w miejscowosciach Baboszewo, Cieszkowo 

Stare i Kroscin. 

W nawiqzaniu do art. 84 ust. 1 ustawy oos "W przypadku, gdy nie zostala 

przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiE;wziE;cia na srodowisko, w decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiE;wziE;cia na srodowisko. Decyzja ta 

wydawana jest po uzyskaniu opinii, 0 ktarych mowa wart. 64 ust. 1 i 1a" . Wajt 

Gminy Baboszewo zwr6cil siE; 0 wydanie opinii wnioskami z dnia 04.10.2022 r. do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora 

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plonsku, co do potrzeby przeprowadzenia 
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oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiE;)wziE;)cia na srodowisko. Wyzej 

wymienione organy przedstawily nastE;)pujqce opinie: 

-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku, opiniq z dnia 

19.10.2022 r. (data wplywu do tut. UrzE;)du: 24.10.2022 r.) znak sprawy: 

PPIS.ZNS.471.242.2022.99 nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko dla inwestycji pn. "budowa drogi gminnej Nr 

300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare"; 

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem 

z dnia 24.10.2022 r. (data wplywu do tut. UrzE;)du: 24.10.2022 r.) znak sprawy: 

WOOS-I.4220.1621.2022.IP wyrazil opiniE;), ze dla przedsiE;)wziE;)cia pn. "budowa 

drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare" nie istnieje 

koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

-Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 18.10.2022 r. (data 

wplywu do tut. UrzE;)du: 19.10.2022 r.) znak sprawy: WA.ZZS.1.435.1.226.2022.wR 

wyrazil opiniE;), ze dla przedsiE;)wziE;)cia pn. "budowa drogi gminnej Nr 300148W 

relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare" nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opmii, Wojt Gminy 

Baboszewo w dniu 26.10.2022 r. zawiadomil (poprzez podanie do publicznej 

wiadomosci) 0 zebraniu calego materialu dowodowego niezbE;)dnego do 

rozstrzygniE;)cia wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsiE;)wziE;)cia polegajqcego na "budowie drogi gminnej Nr 300148W 

relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare". Poinformowal w nim takze 0 mozliwosci 

skladania uwag i wnioskow dotyczqcych planowanego przedsiE;)wziE;)cia, wskazujqc 

rowniez termin oraz okreslajqc mozliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskow. 

W wyznaczonym przez Organ terminie nie wplynE;)ly zadne uwagi do 

planowanego przedsiE;)wziE;)cia. W toku prowadzonego postE;)powania 

administracyjnego, uwzglE;)dniajqc analizE;) przedstawionego wniosku oraz 

zalqczonych dokumentow dotyczqcych przedsiE;)wziE;)cia, opiniE;) i uzgodnienia 

wlasciwych organ ow, ustalono co nastE;)puje: nie jest wymagane przeprowadzenie 

oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiE;)wziE;)cia na srodowisko. 
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Planowane przedsiflwziflcie polegac bfldzie na "budowie drogi gminnej Nr 

300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare". Planowana do budowy droga 

znajduje sifl w miejscowosci Stare Cieszkowo, Kroscin oraz Baboszewo i jest drogq 

gminnq. Rozpatrywany odcinek drogi rna dlugosc okolo 1,407 km. Planowana 

inwestycja polegac bfldzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni, 

przebudowie istniejqcych zjazdaw oraz wykonaniu pobocza. Realizacja inwestycji 

obejmuje wykonanie urzqdzen wodnych, ktare wraz z zastosowaniem odpowiednich 

spadkaw podluznych i poprzecznych bfldq stanowic system odwodnienia pasa 

drogowego. Spadki podluzne i porzeczne drogi umozliwiq odprowadzenie wad 

opadowych i roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci drenazu 

francuskiego lub rowaw przydroznych bezodplywowych. Otoczenie planowanej 

inwestycji stanowiq grunty orne oraz grunty rolne zabudowane. Najblizszy budynek 

mieszkalny zlokalizowany jest w odleglosci 5,50 m od planowanego 

przedsiflwziflcia. 

Przedsiflwziflcie skladac sifl bfldzie z nastflPujqcych prac: 

• roboty przygotowawcze i ziemne - polegajqce na wytyczeniu drogi 

w terenie, robotach rozbiarkowych, robotach ziemnych zwiqzanych z usuniflciem 

ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopu pod poszerzenie jezdni, a takie wycinka 

drzew i krzewaw na przedmiotowym odcinku; 

• zapewnienie odwodnienia - zachowany zostanie dotychczasowy sposab 

odwodnienia drogi za pomOCq spadkaw podluznych i poprzecznych. Spadek 

poprzeczny daszkowy 2% umozliwi odprowadzenie wad opadowych i roztopowych 

do urzqdzen odwadniajqcych w postaci drenazu francuskiego oraz rowaw 

przydroznych bezodplywowych; 

• roboty nawierzchniowe polegajqce na wykonaniu jezdni 0 nawierzchni 

asfaltowej oraz poboczy z kruszywa lamanego i zjazdaw 0 nawierzchni asfaltowej 

lub z kruszywa lamanego; 

• wykonanie stalej organizacji ruchu - obejmujqcej oznakowanie pionowe. 

Zaprojektowane rozwiqzania pozwolq na poprawfl warunkaw ruchu, co 

przelozy sifl na poprawfl komfortu podrozowania, plynnosc ruchu pojazdaw i tym 

samym wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego. 

Strona 10 z 13 



Otoczenie planowanej inwestycji stanowiq grunty orne oraz grunty rolne 

zabudowane. Wzdluz drogi i w pasie drogowym wyst~pujq drzewa i krzewy. 

W zwiqzku z tym na przedmiotowym odcinku moze wystqpic koniecznosc wycinki 

pojedynczych drzew i krzewaw. 

Planowane przedsi~wzi~cie nie znajduje si~ na terenie podlegajqcym 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. 

Przedmiotowa dzialka znajduje si~ poza zasi~giem korytarzy ekologicznych i lasaw 

I~gowych . 

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych 

i palnaturalnych mogqcych stanowie chronione siedliska przyrodnicze i siedliska 

gatunkaw obj~tych dyrektywami - ptasiq i siedliskowq. 

W analizowanym obszarze nie wyst~puje fauna i flora obj~ta szczegalnq 

ochronq. Przyj~te rozwiqzania projektowe nie b~dq mialy wplywu na srodowisko 

przyrodnicze. 

Stwierdzono, ze przedmiotowa przebudowa drogi nie b~dzie miala 

negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze . 

Nie przewiduje si~ bezposredniego wplywu przedsi~wzi~cia na stan 

jakosciowy i ilosciowy wad powierzchniowych. Uznae nalezy, ze rozwiqzania 

techniczne przedstawione w KIP pozwolq zabezpieczye srodowisko wodne przed 

emisjq substancji ropopochodnych do wad podziemnych. 

Ze wzgl~du na skalE;), charakter i zakres przedmiotowego przedsiE;)wziE;)cia 

stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie b~dzie stwarzae zagrozen 

dla osiqgni~cia celaw srodowiskowych jednolitych cZE;)sci wad, w tym b~dzie 

odbywalo si~ w sposab zapewniajqcy nienaruszalnose przepisaw prawnych 

dotyczqcych ochrony wad, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisly. 

Przedmiotowe przedsiE;)wziE;)cie zarawno w fazie eksploatacji jak i w fazie 

realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkaw i technik, nie powinno znaczqco 

oddzialywac na srodowisko. 
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Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidlowy, 

merytorycznie uzasadniony i logiczny. Zawiera wszystkie elementy i dane, ktorych 

zgromadzenie bylo warunkiem na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie 

srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsiE)wziE)cia. 

W oparciu 0 zgromadzony material dowodowy nalezy uznae, ze okolicznosci 

z przygotowanych opracowae zostaly w toku postE)powania dostatecznie 

udowodnione. 

Majqc na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzjE) 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dolqcza siE) do wniosku 0 wydanie decyzji wymienionych wart. 

72 ust. 1 ustawy oos oraz zgloszenia wymienionego wart. 72 ust. 1a ustawy oos. 

Wniosek (zgloszenie) ten powinien bye zlozony nie pozniej niz przed uplywem 

szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siE) 

ostateczna. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wojta Gminy Baboszewo 

w terminie 14 dni od dnia dorE)czenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siE) 

prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal 

decyzjE). Z dniem dorE)czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 

o zrzeczeniu siE) prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron 

postE)powania, decyzja staje siE) ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe 

skuteczne cofniE)cie oswiadczenia 0 zrzeczeniu siE) prawa do wniesienia odwolania. 

Zalqcznik: 

1. Charakterystyka planowanego przedsi,)wzi,)cia 
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Otrzymujq: 

1. Pelnomocnik 

2. Strony post~powania (obwieszczenie) 

3. ill.iJ.. 

Do wiadomosci: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 

2. Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie 

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku 

4. Starosta Plonski 

Sporzqdzila: Ilona Siejka, tel. (23) 661 1091 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl 
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Za1'lcmik do Decyzji 

PGNiOS.6220.7.13.2022 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 15.12.2022 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSII';WZIF;CIA 

Planowane przedsitzwzi~cie polegac bfidzie na "Budowie drogi gminnej 

Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare". Planowana do budowy droga 

znajduje si~ w miejscowosci Stare Cieszkowo, Kroscin oraz Baboszewo i jest drogq 

gminnq. Rozpatrywany odcinek drogi rna dlugosc okolo 1,407 km. Planowana 

inwestycja polegac b!)dzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni, 

przebudowie istniejqcych zjazdaw oraz wykonaniu pobocza. Realizacja inwestycji 

obejmuje wykonanie urzqdzen wodnych, ktare wraz z zastosowaniem odpowiednich 

spadkaw podluznych i poprzecznych b~dq stanowic system odwodnienia pasa 

drogowego. Spadki podluzne i poprzeczne drogi umozliwiq odprowadzenie wad 

opadowych i roztopowych do urzqdzen odwadniajqcych w postaci drenazu 

francuskiego lub rowaw przydroznych bezodplywowych. Otoczenie planowanej 

inwestycji stanowiq grunty orne oraz grunty rolne zabudowane. Najblizszy budynek 

mieszkalny zlokalizowany jest w odleglosci 5,50 m od planowanego 

przedsifiwzi~cia. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w gminie 

Baboszewo polozonych na terenie obr~baw ewidencyjnych: Obr!)b: 0038 Stare 

Cieszkowo dzialki ewidencyjne: 126, 130, 131/2, 129, 128,72, Obr!)b: 0022 Kroscin 

dzialki eWidencyjne: 54, 127,44, Obr!)b: 0001 Baboszewo dzialki ewidencyjne: 545, 

115/4,115/7,114. 

Zaprojektowano bud OW!) drogi poprzez wykonanie jezdni 0 nawierzchni 

asfaltowej 0 szerokosci 3,50 m, wykonaniu obustronnych poboczy 0 szerokosci 

0,75 m. Dodatkowym elementem Sq projektowane mijanki. W ramach realizacji 

inwestycji projektuje sill takze wykonanie zjazdaw 0 nawierzchni asfaltowej lub 

z kruszywa lamanego oraz poboczy z kruszywa lamanego. Przedsi!)wzi!)cie skladac 

si~ b!)dzie z nast!)pujqcych prac: 

• roboty przygotowawcze i ziemne - polegajqce na wytyczeniu drogi w terenie, 

robotach rozbiarkowych, robotach ziemnych zwiqzanych z usuni~ciem ziemi 

urodzajnej i wykonaniem wykopu pod poszerzenie jezdni, a takze wycinka drzew 

i krzewaw na przedmiotowym odcinku; 
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• zapewmeme odwodnienia - zachowany zostanie dotychczasowy sposob 

odwodnienia drogi za pomocq spadkow podluznych i poprzecznych. Spadek 

poprzeczny daszkowy 2% umozliwi odprowadzenie wad opadowych i roztopowych 

do urzqdzen odwadniajqcych w postaci drenazu francuskiego oraz row ow 

przydroznych bezodplywowych; 

• roboty nawierzchniowe polegajqce na wykonaniu jezdni 0 nawierzchni asfaltowej 

oraz poboczy z kruszywa lam an ego i zjazdow 0 nawierzchni asfaltowej lub 

z kruszywa lamanego; 

• wykonanie stalej organizacji ruchu - obejmujqcej oznakowanie pionowe. 

Parametry techniczne istniejqcej drogi gminnej: 

- kategoria drogi - droga publiczna gminna 

- przekroj klasy drogi gminnej - D 

- szerokosc istniejqcej nawierzchni jezdni 3,00-3,50 m 

- nawierzchnia jezdni gruntowa. 

Majqc na uwadze klas~ trasy przyj~to do dalszego opracowania nast~pujqce 

parametry techniczne drogi: 

- klasa techniczna drogi - D 

- szerokosc nawierzchnijezdni 3,50 m 

- szerokosc pobocza 0,75 m 

- obciqzenie nawierzchni 100 kN. 

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Inwestor zapewni 

bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zadba 0 to, aby prowadzone roboty stwarzaly 

jak najmniejszq uciqzliwosc powodowanq praCq urzqdzen (halas, zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby) dla zdrowia i srodowiska. Prace budowlane i montazowe 

b~dq realizowane w porze dziennej z przestrzeganiem rezimow technologicznych 

i przepisow bhp. 

Prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczone b~dq do minimum. Nadmiar 

ziemi z wykopow b~dzie wykorzystany gospodarczo w miejscach polozonych blisko 
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terenu budowy, i do wykorzystania w celu rekultywacji terenow przeksztalconych 

w trakcie prac ziemno-budowlanych oraz do ksztaltowania przydrogowych terenow 

zieleni. 

W trakcie realizacji prac stosowane b~dq technicznie sprawne pojazdy i maszyny 

budowlane by nie dopusciC do niekontrolowanych wyciekow materialow 

nap~dowych do gruntu. 

Podczas realizacji otwarte wykopy zabezpieczone b~dq przed ich zalaniem 

(nieprzestrzeganie tego moie spowodowac znaczne pogorszenie ich wlasciwosci 

geotechnicznych i warunkow prow ad zenia prac budowlanych). 

Produkowane odpady pochodzqce z budowy nawierzchni drogi oraz z pozostalych 

prac budowlanych, przed przekazaniem odpowiednim podmiotom, b~dq 

magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach. 

Teren zaj~ty na czas realizacji inwestycji jak i teren wok61 inwestycji, wykonawca 

b~dzie staral si~ utrzymywac w czystosci. 

Uwzgl~dnione b~dq interesy osob trzecich, polegajqce na dost~pie do drogi (naleiy 

wziqc pod uwag~ lokalizacj~ drogi zast~pczej, tworzenie objazdow). 

Realizacja planowanego przedsi~wzi~cia zwiqzana jest z wykonanie prac 

przygotowawczych polegajqcych na wycince drzew i krzewow na dzialkach 

poloionych na terenie : Obr~b: 0038 Stare Cieszkowo dzialki eWidencyjne: 126, 

130, 131/2, 129, 128, 72, Obr~b: 0022 Kroscin dzialki ewidencyjne: 54, 127, 44, 

Obr~b: 0001 Baboszewo dzialki ewidencyjne: 545,115/4,115/7,114. 
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