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re|acji Płock Kazuń, na odcinku od skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 7o5 (wraz z tym skrzyżowaniem)
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Obwieszczenie
Wojta Gminy Leoncin

Na podstawie art.10 $1 oraz art.49 ustawy z dnial{ czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 tj. zę zm.) w
związku z art. 74 ust.3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziaIe społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
20|3 r. poz. 1235 tj. ze zm.)'Wójt Gminy Lęoncin

zawiadamia strony po stępow ania..

_ o wydanej w dniu 09 grudnia 2Ot4 roku, Nr GoŚ.622o.6.2ot3 decyzji
której treść podaję nizej:

DECYZJA  NR  527 /2014

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art.72 ust.1 i ust. la, art.75 ust. 1 pkt. 4
i ust.4, art. 82, oraz art. 85 ust. 1 i art '86 ustawy z dnia 3 października 200Br.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r'
poz, 1235 tj. ze zm.), oraz $ 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia
9 |istopada 2010 roku w sprawie okreś|enia rodzajów przedsięwzięć mogqcych znacząco
oddz iaływać na środowisko (Dz.  U.2010 Nr 2I3,  poz,  1397 zezm.) ,  w związku zart .  I04
i ań.106 ustawy zdnia 74 czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2013, poz. f67 tj. ze zm.)' po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewodzkich w Warszawie z dnia 71'I2.2ot3 r ' '  reprezentowanego przez pełnomocnika
Pana Marcina Łukasiewicza - f irma REM Projekt Marcin Łukasiewicz, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po|egającego na przebudowie
i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 reIacji Płock _ Kazuń, na odcinku od
skrzyżowania z drogq wojewódzką nr 705 (wraz z tym skrzyzowaniem) do skrzyŻowania z



drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów (powiat: sochaczewski
i nowodworski)

usta lam

Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, poIegającego na przebudowie
i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock - Kazuń, na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 7o5 (wraz z tym skrzyżowaniem) do
skrzyżowania z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin,
Czosnów (powiatów: sochaczewskiego i nowodworskiego)
i jednocześnie:

I. określam:

1. Rodzaj i miejsce reaIizacji przedsięwzięcia.

P|anowane przedsięwzięcie poIega na przebudowie i rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 575 re|acji Płock _ Kazun na odcinku od km ok, 54+200 (w oko|icy
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705) do km ok. 83+431 (w okolicy skrzyŻowania z
drogą krajową nr 85) na terenie trzech gmin, tj.: Brochów, Leoncin, Czosnów
w powiatach: sochaczewskim i nowodworskim w województwie mazowieckim.

Projektowana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowości: Kromnów,
Secymin Po|ski, Nowiny, Secyminek, WiIków Polski, Głusk, Nowe Grocha|e, Stare
Grocha|e,  Kazuń Nowy. Poza terenami zabudowanymi DW 575 graniczy również z po|ami
uprawnymi oraz terenami |eśnymi '

Rea|izacja inwestycji ma na ce|u poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi
poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni oraz jej poszerzenia. W
ramach przedsięwzięcia zakłada się uregulowanie istniejącej geometri i  krawędzi jezdni
oraz korektę nienormatywnych parametrów przebiegu trasy. Droga posiadać będzie
parametry k|asy funkcjona|no-technicznej Z. W ramach inwestycji przewiduje się również
budowę nowych |ub przebudowę istniejących chodników wzdłui jezdni, przebudowę |ub
remont zjazdow, budowę zatok autobusowych, azy|i d|a pieszych oraz poprawę geometri i
w|otów dróg poprzecznych. IntegraInym ce|em inwestycji jest równiez zapewnienie
nalezytego odwodnien ia korpusu drogowego.

1 )

2)
3 )
4)

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie real izacji i  eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
koniecznośc! ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości d!a terenów
sąsiednich.

prace reaIizacyjne uciqzIiwe akustycznie prowadzić wyłącznie W godz. 6-22,
z wyłączeniem etapów budowy wymagajqcych prowadzenia ciągłości prac;
teren inwestycji na etapie rea|izacji utrzymywać w na|ezytym porządku;
w dni słoneczne i wietrzne zraszać wodą p|ac budowy;
przykrywać pIandekami skrzynie tadunkowe samochodów transportujących
materiały sypkie;
osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów zawierających drobne
frakcje pyłowe;
ograniczać prędkość jazdy pojazdów W rejon ie budowy i i Iość koniecznych
manewrów zawracania na p|acu budowy;
na etapie rea|izacji przedsięwzięcia wyłączać si|niki pojazdów w czasie postoju;
wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji (podczas prac
budowIanych) utrzymywac w dobrym stanie technicznym i konserwować

s)

6)

7 )
B)



systematycznie W sposób prawidłowy' pozwa|ający na uniknięcie wycieków płynów
technicznych i pa|iw do środowiska gruntowo-wodnego;

9) teren baz materiałowych i zap|eczy techno|ogicznych zorganizować na terenie
utwardzonym, zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do
środowiska g ru ntowo-wodnego;

10) zap|ecze budowy wyposazyć W środki do neutraIizacji roz|anych substancji
ropopochodnych; w przypadku ich roz|ania zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć;
ze zuŻytymi środkami do neutral izacji roz|anych substancji ropopochodnych
postępowa c jak z odpadami niebezpiecznymi ;

11) na etapie reaIizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić W szczelnych
zbiornikach przenośnych urządzen sanitarnych, a następnie systematycznie
przekazywać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszcza|ni ścieków;

12) grunt z wykopów z wydzie|oną warstwą ziemi urodzajnej, o i le nie będzie on
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi wykorzystać na terenie
przedsięwzięcia Iub przekazac do zagospodarowania uprawnionym pod miotom;

13) powstające na etapie reaIizacji przedsięwzięcia odpady inne niz niebezpieczne
magazynować se|ektywnie w Wyznaczonym miejscu' W sposób który zabezpieczy
przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska
gruntowo-wodnego; WW. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do
odzysku lub unieszkodl iwian ia ;

L4) odpady niebezpieczne powstałe na etapie reaIizacji inwestycji magazynować
selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub
kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów,
ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szcze|ne podłoze
oraz zadaszenie; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i
zabezpieczyc przed Wstępem osób nieupoważnionych; WW. odpady następnie
przekazywać u prawn ionym pod m iotom do odzysku lu b u nieszkod I iwiania ;

15) wody opadowe i roztopowe z terenu p|anowanej drogi, z terenu chodników i ściezek
rowerowych zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16) dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji insta|acji i urządzeń;
17) oznaczyć trwa|e W terenie, teren zajętości przy budowie, by nie zniszczyć

dodatkowo terenów bioIog icznie czynnych ;
18) wycinkę drzew i krzewów, ograniczonq do niezbędnego minimum, przeprowadzić

poza okresem |ęgowym ptaków, tj '  poza okresem od 1 marca do 30 września;
19) drzewa planowane do pozostawienia zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas

wykonywania prac budow|anych, poprzez wygrodzenie terenu znajdującego się pod
koronami drzew |ub zabezpieczyc pień drzewa deskami, jutQ', starymi oponami,
itp.; do przymocowania zabezpieczenia nie uzywać gwożdzi; roboty ziemne w
obrębie bryły korzeniowej drzew wykonać ręcznie; nie podwyiszac aruntu pod
koronami drzew; W przypadku konieczności podwyzszenia gruntu, zastosować
systemy napowietrzania g|eby; nie składować materiałów budow|anych w terenie
znajdującym się w zasięgu koron drzew;

20) podczas prowadzenia robót ziemnych prowadzić prawidłowq gospodarkę humusem
poprzez jego oddzielenie, zabezpieczenie na czas składowania przed nadmiernym
przesychaniem, powtórne wykorzystanie W granicach terenów bio|ogicznie
czynnych;

2L) nie lokaIizować baz materiałowych oraz zap|eczy technicznych:
a) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Puszcza

Kampinoska PLC140001 - od km 78+575 do km 79+730i
b) na terenie |ub w bezpośrednim sqsiedztwie obszaru Natura 2000 Kampinoska

Do| ina Wisły PLH140029 -  od km 59+840 do km 67+125;
c)  w rejon ie rzek i  Jez iork i  -  od km B0+456 do km B0+656;
d) w bezpośrednim sąsiedztwie rowów me|ioracyjnych;

22) zapobiegać przypadkowemu zabijaniu płazów na p|acu budowy poprzez właściwq
organizację pracy (wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych
i sprzętu podczas prowadzenia prac budow|anych, unikać tworzenia się zastoisk
wodnych umozliwiających składanie skrzeku przez płazy)i zabezpieczyć



odpowiednio siedl iska, W ktorych występują płazy (nie zasypywać stawów,
zbiorników wodnych ani nie naruszać sied|isk oraz zachować lOO-metrową strefę
ochronną od granic zinwentaryzowanych siedIisk);

23) prace ziemne w rejonie zbiorników wodnych oraz cieków wodnych prowadzić poza
okresem masowej migracji ptazów (poza okresem od poczqtku marca do końca
maja oraz od połowy września do połowy października);

24) prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym; nadzór przyrodniczy musi
obejmować inspekcję terenu na obecność gatunków chronionych przed wycinką
zadrzewień oraz rea|izację przejść dla zwierząt;

25) uprzątnąć teren inwestycji po zakonczeniu prac budow|anych;
26) na etapie eksp|oatacji p|anowanego przedsięwzięcia utrzymywać czystość

nawierzchni drogi i jej otoczenia;
27) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi ujęte w sieć kana|izacji deszczowej i po

przejściu przez urządzenia podczyszczające odprowadzać do rowów;
28) dokonywać systematycznych przeg|ądów oraz konserwacji instalacji i  urządzeń;
29) odpady niebezpieczne powstałe na etapie eksp|oatacji inwestycji magazynować

selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub
kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów,
ustawionych w wyznaczonym do tego ce|u miejscu, posiadającym szcze|ne podłoze
oraz zadaszenie; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyc i
zabezpieczyc przed wstępem osób nieupowaznionych; odpady te następnie
przekazywać u prawn i onym pod m iotom do odzysku I u b u n ieszkod liwia nia ;

30) odpady inne niŻ niebezpieczne powstałe na etapie eksploatacji inwestycji
magazynować seIektywnie W szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub
kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu; odpady te
następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku Iub unieszkod| iwian ia.

3. W dokumentacji Wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art.
72 ust. L oraz la ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy
uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) dostosowanie istniejqcych w km 59+247, 59+545, 71+053 przepustów do funkcji
przejśc d|a drobnych zwierząt poprzez montaz obustronnych suchych półek trwa|e i
płynnie zespo|onych z gruntem; powierzchnie, które będą słuzyły przemieszczaniu
s ię zwierząt  pokryć nawierzchnią naturaIną -  z iemią,  p iask iem, drobnym zwirem;

2) dostosowanie obiektu mostowego na rzece Jeziorce (km 80+556) do funkcji przejśc
d|a zwierząt poprzez wydzielenie suchych pasów po obu stronach rzeki;

3) wybudowanie nowych przepustów stanowiqcych przejścia d|a drobnych zwierzqt w
km: 55+t37,  60+600, 62+277 i  73+9f5;

4) zamontowanie ochronnych płotków naprowadzajqcych płazy na przejścia dla
zwierząt na dtugości 100 m od osi przejść wskazanych w pkt 3. 1)-3) sentencji
niniejszej decyzji, po obu stronach drogi, w miejscach gdzie jest to technicznie
wykona|ne, tj '  np. brak zjazdów na posesje, po|a uprawne; płotki mają być trwale
zespo|one z przyczołkami przejść; przeciwne końce płotków majq być wywinięte w
kierunku ,,od drogi, 'w kształcie |itery,,J, '; ogrodzenie wykonać z siatki o średnicy
oczek maksymaInie 0,5 cm; wysokość s iatk i  powyzej  40 cm ponad poz iom gruntu;
krawędź o szerokości minima|nej 5 cm odchy|ić w kierunku ,,na zewnątrz drogi,,;
siatkę wkopać w grunt na całej jej długości na głębokość minimum 10 cm .

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awari i przemysłowych
w odniesieniu do przedsięwzięć zal iczanych do zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awari i .

Przedsięwzięcie nie jest zaIiczane do instaIacji stwarzających zagrożenie
wystqpienia powaznych awari i .



5. Wymogi W zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania
środowisko.

D|a przedsięwzięcia nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1.  Wykonaniakompensacj iprzyrodniczej .

z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika potrzeba
wykonania kompensacj i przyrod n iczej.

III. Zapobiegania, ograniczania oraz
przedsięwzięcia na środowisko

monitorowania oddziaływania

obowiązek zapobiegania i ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia zostanie
zrea|izowany przez uwzg|ędnienie warunkow i wymogów okreś|onych w punkcie I.2
niniejszej decyzji.

IV. Nie stwierdzam koniecznośc! utworzenla obszaru ograniczonego użytkowania.

z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika potrzeba
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,

V. Nie nakładam obowiązku:

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko W ramach
postępowania w sprawie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ooś.

VI. Przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Uzasadnien ie

W dniu 11 grudnia 2oI3 r. wpłynął wniosek Mazowieckiego Zarzqdu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie/ reprezentowanego przez pełnomocnika tj. Pana Marcina
Łukasiewicza _ f irma REM Projekt Marcin Łukasiewicz, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach d|a przedsięwzięcia po|egającego na:- przebudowie
i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 re|acji Płock - Kazuń, na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 7o5 (wraz z tym skrzyżowaniem) do
skrzyżowania z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin,
Czosnów (powiat: sochaczewski i nowodworski).

Wój t  Gminy Leonc in W dniu 16 grudnia 2013 r .  wezwał Pełnomocnika
Mazowieckiego Zarzqdu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do uzupełnienia wniosku,
poniewaz wniosek wraz ze złozonq dokumentacjq nie spełniał wymogów forma|nych.
zawiadomieniem z dnia 19 grudnia 2073 r' powiadomił strony o wszczęciu postępowania.
Po uzupełnieniu wniosku o brakując,e dane Wójt w dniu 23 grudnia 2013 r. wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sochaczewie o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, d W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreś|enia
zakresu raportu oddziaływania na środowisko (zwanego da|ej ,,rapońem ooś'') . W dniu 20
stycznia 2oI4 r, Wojt Gminy Leoncin - jako właściwy organ do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia drogowego,
z|okalizowanego na terenie trzech gmin (Brochów, Leoncin i Czosnów) zawarł trójstronne
porozumienie z Wójtami Gmin Brochów i Czosnów do współuczestnictwa w prowadzeniu



tego postępowania, o czym zawiadomił Strony tego postępowania obwieszczeniem z dnia
27 lutego 2Ot4 r .

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Postanowieniem z dnia 10
stycznia 2oI4 r. wskazał konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i podał zakres raportu ooś.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim pismem z dnia
07.0l.2ot4 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
podał zakres raportu ooś' Natomiast Powiatowy Inspektor Sanitarny W Sochaczewie po
upływie Wymaganego ustawą 14 dniowego terminu wydania opini i , stwierdził w piśmie z
dnia 21 stycznia 2074 r. o braku potrzeby przeprowadzania takiej oceny dla planowanego
przedsięwzięcia, uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie.

W nawiqzaniu do wydanych opini i Wójt Gminy Leoncin w dniu 20 stycznia 2oL4 r'
wydał postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania p|anowanego przedsięwzięcia na środowisko i okreś|ił zakres Wymaganego
raportu. Następnie w dniu 27 |utego 2oI4 r. Wójt Gminy Leoncin wydał postanowienie o
zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych do czasu
opracowania raportu' obwieszczeniem z dnia 27 |utego 2074 r. zawiadomił Strony o
wydanych postanowieniach.  W dniu 21 marca fo l4 r ,  pełnomocnik Wnioskodawcy t j .
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dostarczył do Wojta Gminy Leoncin
opracowany raport.

W tej sytuacji Wójt Gminy Leoncin postanowieniem z dnia 24 marca 2014 r.
stwierdził o kontynuacji zawieszonego postępowania W sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, obwieszczając o tym oraz
o moz|iwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją i o moż|iwości
zgłoszenia ewentua|nych uwag W termie 21 dni, od daty pub|icznego obwieszczenia
stronom postępowania (obwieszczenie z dnia 25 marca 2oL4 r.). Podanie do pub|icznej
wiadomości nastqpiło poprzez umieszczenie na stronach internetowych gmin: Brochów,
Czosnów i Leoncin oraz wywieszenia na tab|icach ogłoszeń W Urzędach Gmin
uczestniczących w prowadzeniu postępowania, a takze poprzez umieszczenie na tablicach
ogłoszeń w sołectwach, przez które przebiega p|anowana inwestycja.

Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin pismem z dnia 24 marca 2ot4 r, znak:
Goś.6220.6.2oI3, wystqpił do RegionaInego Dyrektora ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz do Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Nowym Dworze
Mazowieckim i w Sochaczewie o uzgodnienie warunków reaIizacji przedsięwzięcia
po|egającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 re|acji Płock -
Kazuń, na odcinku od skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 7o5 (wraz z tym
skrzyżowaniem) do skrzyŻowania z drogq krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów,
Leoncin, Czosnów (powiat: sochaczewski i nowodworski). Do pism dołączono kserokopie
wniosku z dn ia 11 grudnia 2013 r ,  o wydanie decyzj i  o  środowiskowych
uwarunkowaniach oraz po I egz' rapońu ooś.

W toku postępowania stwierdzono konieczność uzupełnienia przedłozonego
raportu ooś. W związku z tym Regiona|ny' Dyrektor ochrony Srodowiska w Warszawie
pismem z dnia B maja 2014 r., znak: WOOS-IL4242.IIL.2O14.UW oraz pismem z dnia 6
s ierpnia 2ot4 r ' t  znak:  WooS-II .4242'111.2014'UW wezwał do jego uzupełnien ia.
Dokumentację uzupełniono przy piśmie Wójta Gminy Leoncin z dnia 18 czerwca 2oI4 r.,
znak :  GoS .6220 '  6 ,2o l3  o raz  p r zY  p iśmie  z  dn ia  4  wrześn ia  2o I4  , r . ,  znak :
Goś.6220.6.2013.  W wyniku tych uzupełnień Regiona|ny Dyrektor  ochrony Srodowiska
W Warszawie Postanowieniem z dnia 17 września 2074 r. znak: Woos-
II.4242.It1.2014.UW uzgodnił real izację przedsięwzięcia i okreś|ił warunki.
obwieszczeniem z dnia 23 września 2014 r. podanym do pub|icznej wiadomości
W poszczegó|nych, zainteresowanych gminach - Wojt Gminy Leoncin powiadomił Strony o
moz|iwości zapoznania się ze zgromadzonq dokumentacją w sprawie i o mozliwości
zgłoszenia w 2I dniowym Wyznaczonym terminie uwag i wniosków w sprawie. Ww.
termin Wyznaczony upłynąt z dniem 23 paŹdziernika 2014 r. Wobec braku zgłoszenia
uwag i wniosków w toku postępowania do zgromadzonego materiału dowodowego w
sprawie, Wójt Gminy Leoncin przystąpił do opracowania decyzji kończqcej postępowanie.



Treść niniejszej decyzji przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał
dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

P|anowane przedsięwzięcie naIezy do przedsięwzięć mogących potencjaInie
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś
oraz W $ 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 l istopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. t397, ze zm,), tj. ,,po|egające na rozbudowie, przebudowie |ub montażu
rea|izowanego Iub zreal izowanego przedsięwzięcia wymienionego W ust. 1, z wyłączeniem
przypadków, w których uIegająca zmianie lub powstająca W wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu częśc rea|izowanego |ub zrea|izowanego przedsięwzięcia nie
osiąga progów okreś|onych w ust. 1, o ile progi te zostały okreś|one,,, w związku z $ 3
ust. 1 pkt. 60 WW. rozporządzenia, tj. ,,drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyzej 1 km inne niz wymienione W s 2 ust. 1 pkt. 3I i 32 oraz obiekty
mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz
obiektów mostowych, słuzących do obsługi stacji elektroenergetycznych i z|okaIizowanych
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust. 1pkt.
1-5,  B i9 ustawy zdnia 16 kwietn ia 2OO4 r .  o ochronie przyrody."

P|anowane przedsięwzięcie po|ega na przebudowie i rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 575 re|acji Płock - Kazuń, na odcinku skrzyzowania z drogq wojewódzką
nr 705 (wraz z tym skrzyzowaniem) do skrzyzowania z drogą krajową nr 85 na terenie
gmin: Brochów, Leonc in,  Czosnów (powiat:  sochaczewski  i  nowodworsk i ) .  P lanowany
ódcinek przebiega przez tereny zabudowane miejscowości: Ś ladów, Kromnów,
Gorzewnica i  P iask i  Duchowne w gmin ie Brochów; Nowiny,  Secymin Po|sk i ,  Secyminek,
ośniki, WiIków Po|ski, Gniewniewice Fo|warczne, Nowe Gniewniewice, Mała Wieś przy
Drodze, Nowa Mała Wieś, Głusk, Nowe Grocha|e, Stare Grocha|e w gminie Leoncin oraz
Kazuń Po|ski, Sady, Nowy Kazuń W gminie Czosnów' Przedmiotowy odcinek poza
terenami zabudowanymi graniczy rowniez z  po|ami uprawnymi i  terenami leśnymi.

Rea|izacja przedmiotowej inwestycji ma na ce|u poprawę stanu technicznego
i uzytkowego drogi poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni oraz
poszerzeń. W ramach p|anowanego przedsięwzięcia zakłada się uregu|owanie istniejqcej
geometri i  krawędzi jezdni wraz z korektq nienormatywnych parametrów przebiegu trasy'
Droga posiadać będzie parametry k|asy funkcjona|no- technicznej Z (droga zbiorcza). W
ramach rea|izacji p|anowanego przedsięwzięcia przewiduje się również budowę nowych i
przebudowę istniejących chodników wzdłuz jezdni, przebudowę i remont zjazdów,
budowę zatok autobusowych, azy|i d|a pieszych oraz poprawę geometri i  w|otów dróg
poprzecznych, a takze zapewnienie nalezytego odwodnienia korpusu drogowego.

Zakres p|anowanych robót  budowlanych obejmuje m' in. :
1)  wzmocnien ie i  budowę nowej konstrukcj i  jezc ln i ,
2)  poszerzenie is tn ie jqcej  jezdni  do szerokości:  7,0 m w terenach zabudowanych i6 ,0

m w terenach poza zabudową;
3) przebudowę i rozbudowę skrzyzowań oraz odcinków pomiędzy skrzyzowaniami;
4)  umocnien ie poboczy kruszywem natura lnym;
5) budowę chodników jedno Iub dwustronnych;
6) budowę ściezki rowerowej;
7)  budowę zatok i  przystanków autobusowych,
B) budowę azy| i  d|a p ieszych;
9) przebudowę, rozbudowę lub remont obiektów inzynierskich w za|ezności od potrzeb;
10) wykonanie odwodnien ia korpusu drogoweqo -  odwodnien ie powierzchniowe i  za

pomocq kanaIizacji deszczowej oraz komór clrenazowych;
11) przebudowę |ub remont zjazdow;
12) przebudowę i  budowę oświet|en ia u| icznego;
13) usunięcie Iub zabezpieczenie wszystkich koIizj i uzbrojenia z projektowanym

zagospodarowaniem teren u ;
14) usunięcie drzewostanu ko|idującego z projektowaną drogq;
15) wprowadzenie oznakowania poz iomego i  p ionowego zgodnie z  obecnie

obowiqzującym i przepisa m i ;
16) wykonanie urządzen bezpieczeństwa ruchu;



17) zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi.

W trakcie reaIizacji przedsięwzięcia wystqpi emisja substancji do powietrza oraz
hałasu, spowodowana ekspIoatacją sprzętu budowIanego i środków transpońu.
Uciqz|iwości związane z rea|izacją inwestycji będq okresowe i ustqpią po zakończeniu prac
budow|anych. W ce|u zminima|izowania oddziaływania akustycznego podczas tej fazy
przedmiotowej inwestycji prace reaIizacyjne uciąz|iwe akustycznie prowadzić wyłqcznie w
godz. 6-22, z wyłączeniem okresów budowy wymagających ciągłości prowadzenia prac.
Ponadto w celu zminimalizowania emisj i substancji do powietrza, teren inwestycji na
etapie rea|izacji utrzymywany będzie w na|ezytym porządku. W dni słoneczne iwietrzne
p|ac budowY zraszany będzie wodą. W trakcie reaIizacji inwestycji materiały py|iste
zostanq zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie p|andekami
skrzyń ładunkowych pojazdów i osłanianie przed działaniem wiatru składowiska
materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe). Prędkość jazdy pojazdów w rejonie
budowy i iIość koniecznych manewrów zawracania na pIacu budowy zostanie
ograniczona, a si|niki pojazdów podczas ich postoju będą wyłączane.

Wszystkie maszyny i urządzenia pracujqce na terenie inwestycji (podczas prac
budow|anych) utrzymywane będą W dobrym stanie technicznym i konserwowane
systematycznie W sposób prawidłowy, pozwaIajqcy na uniknięcie wycieków płynów
technicznych i pal iw do środowiska gruntowo-wodnego. Teren baz materiałowych
i zapleczy technologicznych zorganizowany zostanie na terenie utwardzonym,
zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego. Ponadto zap|ecze budowy wyposażone zostanie w środki do neutra|izacji
rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich rozlania zanieczyszczenie
zostanie niezwłocznie usunięte, natomiast zuŻyte środki do neutraIizacji traktowane będq
jak odpady n iebezpieczne.

Powstałe na etapie reaIizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w
szcze|nych zbiornikach przenośnych urządzeń sanitarnych, a następnie systematycznie
przekazywane za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z przedłozoną dokumentacją na etapie reaIizacji inwestycji nie będq
wykonywane głębokie wykopy, prace ziemne związane będą głównie z kształtowaniem
rowów przydroŻnych słuzących odprowadzaniu wody opadowej i roztopowej z powierzchni
j e zdn i .

Grunt z wykopów z wydzie|oną warstwą ziemi urodzajnej, o i|e nie zostanie on
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, wykorzystany będzie na terenie
przedsięwzięcia I u b przekazany do za gospoda rowa n ia u prawnionym pod m iotom.

Powstające na etapie rea|izacji przedsięwzięcia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowane będq se|ektywnie W Wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy
przed py|eniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-
wodnego. Ww. odpady przekazywane będq uprawnionym podmiotom do odzysku |ub
unieszkodIiwiania. odpady niebezpieczne powstałe na etapie reaIizacji inwestycji
magazynowane będą seIektywnie W szcze|nych, zamykanych i oznakowanych
pojemnikach |ub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich
odpadów, ustawionych w wyznaczonym do tego ce|u miejscu, posiadającym szcze|ne
podłoze oraz zadaszenie'

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone
i zabezpieczone przed wstępem osób nieupowaznionych. Ww. odpady przekazywane będą
następnie uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodl iwian ia.

Na etapie eksploatacji inwestycji zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
zwiqzane będzie z emisjq substancji pyłowych i gazowych pochodzącq z pojazdów
poruszajqcych się pod drodze. Stęzenie spaIin samochodowych i zawartych w nich
substancji zanieczyszczających uwarunkowane jest rodzajem, natęzeniem i prędkością
ruchu pojazdów. Przeprowadzona ana|iza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu
na etapie eksp|oatacji przedsięwzięcia wykazała, Że W trakcie uzytkowania drogi
dotrzymane zostanq standardy jakości powietrza.

EkspIoatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się równiez z emisją hałasu,
pochodzącq z pojazdów poruszających się po ana|izowanym odcinku drogi. P|anowany



odcinek przebiega przez tereny zabudowane, jak równiez graniczy z polami uprawnymi i
terenami Ieśnymi. z raportu ooś wynika, ie zarówno na etapie reaIizacji, jak i
ekspIoatacji planowanego przedsięwzięcia dopuszczaIne poziomy hałasu na terenach
chronionych akustycznie będq zachowane. ReaIizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni
się więc do zmniejszenia uciąz|iwości spowodowanej emisją hałasu i po|epszenia kl imatu
akustycznego na terenie wzdłuz analizowanego odcinka drogi.

Zgodnie z raportem ooś wykorzystane zostanie istniejące odwodnienie
powierzchniowe odprowadzajqce wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej
drogi poprzez spływ wody z 1ezdni na skarpy nasypu, co nie spowoduje niekorzystnych
zmian istniejących stosunków gruntowo-wodnych. Na krótkich odcinkach, gdzie skarpy
nasypów sq niskie (< 0,5 m), odwodnienie prowadzone będzie za pomocą rowów
przepływowych do istniejących odbiorników wód Iub za pomocą rowów chłonno-
odparowujqcych' P|anuje się równieŻ prowadzenie odwodnienia za pomocą projektowanej
kanaIizacji deszczowej do istniejqcych odbiorników wód Iub w przypadku braku
odbiornika za pomocą komór drenazowych.

Zgodnie z przedłozonq dokumentacją dopuszczaIne poziomy wę9lowodorów
ropopochodnych oraz zawiesiny ogó|nej będą dotrzymane.

Wody opadowe i roztopowe z terenu chodników i ścieżek rowerowych będą
odprowadzane powierzchniowo z zastosowaniem spadków podłuznych i poprzecznych.

Ponadto dokonywane będq systematyczne przeg|ądy oraz konserwacje insta|acji i
urzqdzeń'

odpady niebezpieczne powstałe na etapie eksp|oatacji inwestycji magazynowane
będą seIektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach Iub
kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów,
ustawionych w wyznaczonym do tego ce|u miejscu, posiadającym szczelne podłoŻe oraz
zadaszenie Miejsce ma9aZynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone i
zabezpieczone przed wstępem osób nieupowaznionych' Ww. odpady będą następnie
przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady inne
niz niebezpieczne magazynowane będą selektywnie W szczeInych, oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, a
następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku Iub unieszkodIiwiania.

P|anowana inwestycja przecina Iub znajduje się w bezpośrednim sqsiedztwie
następujqcych form ochrony przyrody :
- Kampinoski Park Narodowy, d|a którego obowiązującym aktem prawnym jest

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 7997 r. W sprawie
Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1,997 r., Nr 1,32, poz. 876);

- obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001, dla którego obowiqzującym
aktem prawnym jest rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011
r.  W sprawie obszarów specja lnej  ochrony ptaków (Dz.  U.  z2ot1 r . ,  Nr  25,  poz,
I33, ze zm,) oraz Decyzja Komisji z dnia 13 |istopada 2007 r, przyjmujqca, na
mocy dyrektywy Rady 92l43/EwG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów
majqcych znaczenie d|a Wspó|noty, składających się na kontynenta|ny region
biogeog raficzny ( 2008/ 25 /W E) ;

- obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisły PLB140004, d|a którego
obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra środowiska z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specja|nej ochrony ptaków (Dz. U.
z  2011r . ,  N r  25 ,  poz .  I33 ,  ze  zm. ) ;

- obszar majqcy znaczenie d|a Wspó|noty Kampinoska Do|ina Wisły PLH140029, d|a
którego obowiqzujqcym aktem prawnym jest Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia
2ot7 r. W sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43IEWG czwartego
zaktuaIizowanego wykazu terenów mających znaczenie d|a Wspó|noty
składających s ię na kontynentaIny reg ion b iogeograf iczny (K(2010) 9669);

- Warszawski obszar Chronionego Krajobrazu, d|a którego obowiqzującym aktem
prawnym jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 |utego
2OO7 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2007 r., Nr 42, poz. 870, ze zm.),



- Nadwiślański obszar Chronionego Krajobrazu położony na terenie powiatów
płońskiego, płockiego i sochaczewskiego, dIa którego obowiązującym aktem
prawnym jest rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 |ipca
2006 r. w sprawie Nadwiś|ańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu połozonego
na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz, Urz, Woj. Maz.
z  2006  r . ,  N r  L57 ,  poz .  6151 ,  ze  zm) .

W ce|u ochrony ptasich gniazd, jaj i|ęgów wycinka drzew ikrzewów, ograniczona
do niezbędnego minimum' prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza
okresem od 1 marca do 30 września. Jednocześnie W ce|u zabezpieczenia przed
uszkodzeniem drzew planowanych do pozostawienia, a znajdujących się w sąsiedztwie
inwestycji na czas wykonywania prac budow|anych, przewiduje się wygrodzenie terenu
znajdującego się pod koronami drzew |ub zabezpieczenie pni drzew deskami, jutą,
starymi oponami itp. Do przymocowania zabezpieczenia nie będą uzywane gwożdzie.

Roboty ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzew wykonane będą ręcznie. Grunt
pod koronami drzew nie będzie podwyzszany. W przypadku konieczności podwyzszenia
gruntu zastosowany zostanie system napowietrzania gleby. Materiały budow|ane nie będą
magazynowane na terenie znajdującym się w zasięgu koron drzew.

Podczas prowadzenia robót ziemnych prowadzona będzie prawidłowa gospodarka
humusem poprzez jego oddzielenie, zabezpieczenie na czas składowania przed
nadmiernym przesychaniem oraz powtórne wykorzystanie W granicach terenów
biologicznie czynnych, w celu jego ochrony jako najcenniejszej warstwy gleby.

Ponadto W ceIu zminimaIizowania mozliwości f izycznego zniszczenia siedIisk
przyrodniczych wprowadzono zakaz składowania materiałów budowIanych i postoju
cięzkiego sprzętu w rejonie obszarów najcenniejszych przyrodniczo.

W ce|u ochrony płazów i innych drobnych zwierząt w czasie ich migracji przez
drogę na etapie eksp|oatacji inwestycji istniejące w km 59+247, 59+545, 71+053
przepusty dostosowane będą do funkcji przejśc d|a drobnych zwierząt poprzez montaz
obustronnych suchych półek trwa|e i płynnie zespo|onych z gruntem. Powierzchnie, które
będq słuzyły przemieszczaniu się zwierząt pokryte zostaną nawierzchnią natura|ną -
ziemiq, piaskiem, drobnym zwirem. obiekt mostowy na rzece Jeziorce (km B0+556)
dostosowany zostanie do funkcji przejść d|a zwierząt poprzez wydzielenie suchych pasów
po obu stronach rzeki ' Wybudowane zostaną nowe przepusty stanowiące przejścia d|a
drobnych zwierząt W km: 55+L37, 60+600, 62+217 i73+925 oraz zamontowane
ochronne płotki naprowadzajqce płazy na przejścia d|a zwierząt na długości 100 m od osi
przejść wskazanych w pkt. 3' 1)-3) sentencji niniejszej decyzji, po obu stronach drogi, w
miejscach gdzie jest to technicznie wykona|ne, tj '  np. brak zjazdów na posesje, po|a
uprawne. Płotki będą trwale zespo|one z przyczółkami przejsc. Przeciwne końce płotków
będq wywinięte w kierunku ,,od drogi,, w kształcie Iitery ,,J,,. ogrodzenie wykonane
zostanie z siatki o średnicy oczek maksyma|nie 0,5 cm - Wysokość siatki wynosić będzie
powyzej 40 cm ponad poziom gruntu, natomiast krawędŹ o szerokości minima|nej 5 cm
odchy|ona zostan ie w k ierunku, ,na zewnątrz  drogi , , '  S iatka wkopana będz ie w grunt na
całej jej długości na głębokość minimum 10 cm .

Dodatkowo wskazane w sentencji niniejszej decyzji terminy prowadzenia prac
ziemnych w rejonie zbiorników oraz cieków wodnych prowadzone będą poza okresem
masowej migracji płazów, tj. poza okresem od poczqtku marca do końca maja oraz od
połowy września do połowy pażdziernika. Jednocześnie w ce|u ochrony roś|in i zwierząt
na etapie reaIizacji wskazano, iz niezbędne jest przeprowadzenie prac pod nadzorem
przyrodniczym, co pozwo|i uniknqć przypadkowego zniszczenia gatunków zwierząt, roś|in
czy grzybow objętych ochroną, a takze siedIisk ich występowania oraz zagwarantuje, ze
projektowane urzqdzenia i e|ementy zagospodarowania trasy będą wykonane W sposób
optyma|ny d|a ochrony roś|in oraz zwierzqt i ich sz|aków migracyjnych.

Ponadto zaznacza siQ, iz w przypadku stwierdzenia występowania W rejonie
inwestycji sied|isk i gatunków chronionych, niniejsza decyzja nie zastępuje uzgodnienia w
zakresie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej, wynikających z art. 56 ustawy z
dnia 16 kwietn ia 2OO4 r ,  o ochronie przyrody (Dz.  U.  z2Ot3 r .  poz.627,  ze zm.) .

Po zakonczeniu prac budow|anych teren inwestycji zostanie uprzątnięty.



Biorąc pod uwagę powyzsze stwierdza siQ, Że po zastosowaniu środków
minima|izujących okreś|onych w sentencji niniejszej decyzji, p|anowane przedsięwzięcie,
zarówno w fazie rea|izacji, jak i jego funkcjonowania, nie będzie znaczqco negatywnie
oddziaływać na ochronę przyrody WW. obszarów.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, a takze jego |oka|izację nie stwierdzono
moz|iwości wystąpienia transgraniczne9o oddziaływania.

Regiona|ny Dyrektor ochrony Srodowiska w Warszawie prowadząc postępowanie
nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko W
ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust, 1 ustawy
ooś, biorąc pod uwagę w szczegó|ności następujące oko|iczności:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia
eIementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego
oddziaływania na środowisko i ustaIić warunki jego real izacji;

2) ze wzg|ędu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania
z innymi przedsięwzięciami nie istnieje moż|iwość kumu|owania się oddziaływań
przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami z|okaIizowanymi na terenach
sąsiadujących z terenem p|anowanej inwestycji;

3) nie stwierdzono moż|iwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na
obszary wymagajqce specja|nej ochrony ze wzg|ędu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt |ub ich siedIisk |ub sied|isk przyrodniczych objętych ochroną, w
tym obszary Natura 2ooo oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż! zamierzone przedsięwzięcie nie

spowoduje zmiany standardów jakości środowiska, nie wprowadzi nowych czynników
mających wpływ na jego degradację, a W skutek p|anowanej inwestycji poprzez
po|epszenie standardów technicznych drogi ograniczy negatywny wpływ istniejącej drogi
na środowisko i po|epszy bezpieczeństwo ruchu drogi - orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

DecyĄa o środowiskowych uwarunkowaniach wiqze organ wydający decyzje wymienione w
art'72 ustawy z dnia 3 pażdziernika 200Br. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z2073 r' poz. 1235 tj. zezm,) istanowi załącznik downiosku owydanietej
decyzji.

Wniosek ten powinien być złoŻony nie później niŻ przed upływem czterech |at od
dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorzqdowego Ko|egium
odwoławczego W Warszawie, u|' Kie|ecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Leoncin w
termin ie 14 dni  od dnia doręczenia decyzj i .

otrzymują :
1. Wnioskodawca:

Pełnomocnik Mazowieckiego Zarzqdu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
REM PRoJEKT Marcin Łukasiewicz,
96-100 Skierniewice
ul.  Jana Brzechwy 16

adres do korespondencji :
Marcin Łukasiewicz
00-676 Warszawa
ul. Marszałkowska 55/73 m.22
pozostałe strony postępowania zgodnie z art.49 K.p'a.
Wójt Gminy Brochów
05-088 Brochów nr 12
Wójt Gminy Czosnów
05-152 Czosnów
u l .  Gm inna  n r  6

2 .
3 .

4 .



5. a/a.

otrzvmuja do wiadomości:

1. RegionaIny Dyrektor ochrony środowiska w Warszawie
00-015 Warszawa,
ul.  H. Sienkiewicza nr 3,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul .  Chemików nr 6

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. Traugutta nr 18

Decyzja niniejsza zostaje

zamieszczona na stronach BIP

Urzędów Gmin: Brochów, Leoncin. Czosnów,

Załaczniki do decvzji

1. Cha ra kterystyka pIa nowa nego przedsięwzięci a,
2. P|an sytuacyjny przedsięwzięcia w ska|i  1:25000.

Zaltącznik Nr 1 do decyzji Nr 492l20L4
Wójta Gminy Leoncin:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust.3 ustawy o
udostępnianiu informacj. o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr
l99, poz. !227 z późn. zm.)

P|anowane przedsięwzięcie jest inwestycjq ceIu pubIicznego poIegającą na
przebudowie i  rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 relacj i  Płock - Kazuń na odcinku od
km ok. 54+200 (w oko|icy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705) do km ok. 83+431
(w oko|icy skrzyżowania z drogq krajowq nr 85)'

ReaIizacja inwestycj i  ma na celu poprawę stanu technicznego i  uzytkowego drogi
poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni oraz poszerzeń. W ramach
przedsięwzięcia zakłada się uregu|owanie istniejqcej geometr i i  krawędzi jezdni oraz
korektę nienormatywnych parametrów przebiegu trasy. Droga posiadać będzie parametry
klasy funkcjonalno-technicznej Z. W ramach inwestycj i  przewiduje s ię równiez budowę
nowych |ub przebudowę istniejqcych chodników wzdłuŻ jezdni, przebudowę |ub remont
zjazdów, budowę zatok autobusowych, azy|i d|a pieszych oraz poprawę geometrii wlotów
dróg poprzecznych, Integra|nym ce|em inwestycj i  jest równiez zapewnienie na|ezytego
odwodnienia korpusu drogowego.

Rea|izacja inwestycj i  jakq jest przebudowa i  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575
wiqze się z koniecznością wprowadzenia zmian W infrastrukturze drogowej
i towarzyszącej. WszeIkie wprowadzone zmiany zostały podyktowane koniecznością
wprowadzenia rozwiązań majqcych po|epszyć warunki ruchowe oraz zwiększyć
bezpieczeństwo uzytkowników drogi.

Parametry techniczne przedmiotowej inwestycj i

. klasa funkcjonalno-techniczna drogi - Z (zbiorcza),
o prędkość projektowa:

o na terenie zabudowanym - 50 km/h,



o poza terenem zabudowanym - 60 km/h,
o przekrój poprzeczny jezdni - droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
. szerokość pasa ruchu:

o na teren ie zabudowanym - 3.5 m,
o poza terenem zabudowanym - 3.0 m,

. szerokość pobocza z kruszywa umocnionego - 1.5 m

. szerokość chodnika:
o przy jezdni  -  2.0 m,
o oddalonego -  1.5 m.

. szerokość ściezki rowerowej:
o przy jezdni  -  2.5 m,
o oddalonej  -  2.5 m.

o zjazdy
o indywidua|ne - szerokość min. 4.5 m,
o pub|iczne - szerokość min. 5.0 m,

Zakres robót budowlanych m'in.l

. Wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji jezdni,

. poszerzenie istniejqcej jezdni do szerokości: - 7 ,o m W terenach
zabudowanych, 6,0 m w terenach poza zabudową,

. przebudowa i rozbudowa skrzyzowań oraz odcinków pomiędzy
skrzyżowaniami,

. umocnienie poboczy kruszywem naturalnym,

.  budowa chodników jedno Iub dwustronnych,

. budowa ściezki rowerowej,
o budowa zatok i przystanków autobusowych,
.  budowa azy l i  d la  p ieszych,
. przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów inzynierskich w za|ezności od

potrzeb,
. wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie powierzchniowe i

za pomocą kanalizacji deszczowej oraz komór drenazowych,
. przebudowa |ub remont zjazdów,
. przebudowa i budowa oświet|enia ul icznego,
. usunięcie |ub zabezpieczenie wszystkich ko|izji uzbrojenia z projektowanym

zagospodarowaniem terenu,
. usunięcie drzewostanu ko|idującego z projektowaną drogq,
. wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie

obowiązującymi przepisam i,
. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
r zniesienie barier architektonicznych W obrębie rozbudowywanego odcinka

drogi ,
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