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Uprzejm e prosze o wydanre decyzji o 6rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiQwzlecia

polegajEcego na pzebudowie d.ogi powialowej nr 1053 S (ul Szkolna) w.n Starcza - remonl
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Karta informacvi na pzedsiewziecia

Kafia informacyjna zostala opracowana zgodnie z art. 3 pkt. 5) ustawy z dnia3 paLdziemika

2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeirstwa w

ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialyr,'ania na irodowisko (Dz U. Nr 199 2008 r'

poz.1227).

1) rodzaj skala (np. zdolnose produkcyjna) usytuowanie pEedsiewziecla:

Pzedsiewziecie zlokalizowane jest w wojew6dzhvie lilqskim powiecie czQstochowskim' gminie

starcza. Przebudowa nawiezchnj polegae bedzie na

. Budowie ciqgu pieszo-rowerowego (kontynuacja ) na odcinku od budynku szkoly do zjazdu do
posesji nr 14! (etap l) oraz od sk;yzowania drogi DW 908 w kierunku zabudowy posesji nr 206
(etap l l)

.  Remoncie nawiezchni jezdni na odcinku j.w.

. Peebudowie peepust6w pod zjazdamiz jednoczesnym zlikwidowaniem rowu lstnieiqcego

. Wzmocnieniu pobocza lewostronnego materialem uzyskanym z frezowania nawierzchni

Planowany odcinek przebudowy nawierzchni - 1082 mb w etapie I i 2284 mb w etapie ll Planowana
szerokosd jezdni- 6,0 m. Planowana szerokosd chodnika - 2,5 mb

2) powiezchnia zajmowanej nieruchomosci, a tak2e obiektu budowlanego oraz dotycnczasowy

spos6b ich wykotzystania i pokrycia szatq106linn4

Planuje sie pzebudowQ nawierzchni jezdni poprzez wymiane warstw metodq frezowania paptzez

ubze;ia nowych z doatosowaniem do istnieiAcego i pzewidylvanego obciqzenia Wymiana wa€hv
obejmuje calqszerckosd jezdnize wzglgdu na stwierdzone ubytki i spQkania
Ca6s6 wyko;ywanych robot zawarta jesl w istniejEcym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1053 s
Planuje sie zmiane dotychczasowego zagospodarowanie pasa drogowego poprzez budowe chodnika
z funkcjqruchu pieszo-rowerowego w telenie zabudowanym o scislej zabudowie
Obiekty drogowe zlokalizowane w pasie drogito przepust rurowy Z 1000 zlokalizowany w km 0+453

z obustronnymi sciankami czolowymi, pzepusty rurowe O 3OO - 400 mm pod zjazdami na posesje
Brak zadzewienia w pasie drogi.

3) rodzaj technologii (w odniesienlu do istniejqcej i planowanej dzialalnosci - o96lna

charakterystyka istniejqcego i planowanego przedsiewziecia):

1. Stan istnieiacv

1 1. Lokalizacla ioo6lna charaktervstvka stanu istnieiaceoo

Droga powiatowa nr 1053 S polozona jest w miejscowosci Starcza (ul Szkolna), gm Starcza
Omawiana droga odwadniana jest przy pomocy row6w przydroznych o glQboko6ci od 0,4 do 0,7 m,
kt6re nie sE konseMowane. Stan techniczny poboczy jest zly, nier6wnosci utrudniaj4 pieszym
normalne poiuszanie siQ po nlch. lstniejqca sytuacja stwa|za duze niebezpieczeishvo dla pieszych
bo ciqg pieszy nie jest v'ydzielony od pasa jezdnego.

Bfak wydzielenia - okraweznikowania jezdni od pas6w peemieszczania dla pieszych stan techniczny
poboczy jest bardzo zly, nier6wnosci i ubytki utrudniaje chodzenie pieszym zwlaszcza w okresie
opad6w atmosferycznych i poranocn4
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Zielei. Brak zadrzewienia w pasie drogi.

Odwodnienie. Rowy przydro2ne se zanieczyszczone , nie odprowadzajq prawidlowo woo opadowych.
Woda gromadzi sie w zagtebjeniach nawiezchni i poboczy, pozostaje'; nich do czasu wyparowanta
iczQsciowo peez infiltracje w glqb warstw gleby.
lstniejqce przepusty pod zjazdami do posesji sq zamulone _ zanieczyszczone, a rcwy
,",9!i9y?9flq!9 dalej wody opadowe sq r6wniez zarosniete, w famach pzebuOowy drogi nastqpi
rKwroacla tstntelqcego rowu oraz pzebudowa przepustow pod zjazdaml

1.2. Uzbroienie terenu

W pasje drogowym drogi powiatowej (ul Szkolna) pzebiega;

. SieC gazowa poza pasem drogowyrn,

. Sied wodocjqgowa w pasie drcgowym,

. Sjed kanalizacjjsanitarnej w poboczu drogi,

. Sie6 telefoniczna poza pasem drogowym,

. Od km 0+00 do 0+200 zlokatizowana energetyczna sie6 kablowa NN.
'1.3. LJrzadzenia przewidziane do rozbi6rki

Droga powiatowa nr 1053 S (ulica Szkolna) na przebudowl vanym odcinku dlugosci ok 3366 m
ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o zdznicowanej grubosciwarstwy od 3-_ 5
cm. Na calej dl!gosci wystepula hczne spQkania podluzn; i siatkowe (zmeczeniowe). Uszkodzeniapowrelzchniowe nawierzchni(tokajne wyboje) iobustronne krawedzie jezdni_ odslonietapo0Dudowa tiucznrowa.
KolidujEce elementy z projektowanq przebudowE nawierzchni i budowq chodnika peewdziano dorozbi6rki

2. Rozwiazanie proiektowe

2.1 Zalo2enia oroiektowe
- Klasa ulicy - droga powiatowa,

' Pe ebieg i kasa - w ramach istnielecego pasa drogowego,
tl. pomiedzy istniejEcymi ltniamt rozgraniczajqcymi

- Przekr6j poprzeczny :
a) jezdnia szerokosci6,0 m na calej dtugosci pEebldowywanego odcinka,
b) chodnik szefoko6ci 2,S m zlokajizowany w pasie istniejqcelo rowu i pobocza, z tunkcjE

rucnu pteszo-mwef owego,
c) pobocze lewostfonne szeroko6ci 1,0 _ i,Sm wzmocnione materialem z frezowania

nawiezchni jezdnl,
d) wjazdy na posesje szerokoEjci4,0,6,0 m

- Skrzyzowania - zwykle typu Sz,

- Kategoria obci42enia fuchem - KR 3.

2.2. Drooa oowiatowa nr 1053 S od droqi 908 _ Starcza _ Wlasna

Droga powiatowa nr 1053 S (ut. Szkotna) na dtugoscj 3366 m przewidziana jest do przebudowy
l_ol-i"t yll?"1n'9'eguracji  welety. rernorr nawrerzcnnr Jikwrdacje rowow pzyoroznych Jezdnia
orogr w pro J Jest bardzo 1ier6wna. oprocz wzniesten ma r6wn ez Lbytki _ w tvm celu zachodzipotrzeba wykonania frezowania nawiezchni bitumicznej z nawiqzaniem do projei(owanej niweletydrogi, .na catel powiezchni. Wymiana warstw obejmuje catA szerokoSC lezd'nr ze wzgteou nastwierdzone ubytki i spekania. Nawierzchnja Sceratna ibeion asf;ttowy) o deformaclr trwatej ak;bjny).
Y^::1:1.jll1 :F"gyl? powyzei 20% carcJ powie.zchni jezdni wysiepu.qce spqkina sq wyniridm
osraoanla warstw konstrukcyjnej jezdnr. Opracowanre obelmule calkowrtq wymrar; nawterzchni aZ do
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warstwy tluczniowej podbudowy. Omawiana droga w planie w ukladzie geometrycznym pozostaje bez
zmian za wyjqtkiem niewielkiej regulacji krawQdzi jezdni podczas ukladania krawe2nik6w, celem
zachowania stalej szeroko6ci jezd ni.

Projektowany chodnik zlokalizowany w pasie istniejecego pobocza i rowu, przy krawedzi
jezdni Szerokos6 chodnika 2,50 m z funkcjE ruchu pieszo - rowerowego Nawieazchnia z kostki
brukowej betonowej gf. 6 cm typu ,,Holland" w kolorze czeMonym na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.
Trasa projektowanego chodnika szerokosci 2,5 m przebiega w pasie drogowym ul. Szkolnej
bezposrednio przy jezdni.
Po obu stronach pasa drogowego zlokalizowane sa dzia{ki, kt6re czesjciowo sE zabudowane.
W planach gminy pozostale dzialkl sq przewidziane do zabudowy.

W pasie drogowym drogi powiatowej 1053 S zaprojektowano :

- jezdnie szerokosci 6,0 m jak w stanie istniejqcym,
- chodnik szer. 2.5 m na calej dlugosci peebudowywanego odcinka, z funkcjq ruchu

pieszo-rowerowego
- zjazdy do dzialek,
- pobocze utllvalozone.

Na odcinku od km 0+946,5 do 1+000 oraz km 1+875 do 1+948 zlokalizowano ciek pzy
krawezniku szer. 20 cm cegly klinkierowej o wym. 22 x 10 x 8 cm. Ciek osadzony na lawie betonowej
o wym. 15 x 20 cm.

2.3. Wiazdv do dzialek

Do dzialek i gata2y zaprojektowano wjazdy bramowe o skosie 1:1 .
Wazdy bramowe nalezy wykonad przez obni2ony do 5 cm kraweznik jezdniowy, nawiezchnia z
brukowej kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm ipodbudowie
jednowafstwowej gr 20 cm po zagQszczeniu i warstlvie kruszylva naturalnego gr. 10 cm.
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej kolofu czarnego szarego przechodzi w nawieechnie
chodnikowe z kostki betonowej koloru czeMonego z pominieciem k€w€znika. Obudowa od slrony
posesji- obEezem o wym. 30 x 8 cm
Usytuowanie wjazddw przyjeto w miejscach przewidywanej lokalizacji bram. Na etapie realizacji ich
usytuowanie i szerokosd (mniejszq) nalezy uzgodni6 z wlascicielami dzialek.

2.4. SktzYzowania

Sktzyzowania zaprojektowano jako zwykle Sz, otrzymujq nowq geometrie i wyokrqglenie
zalomu kraweznik6w promieniem kolowym R = 5 - 10 m.

Wszystkie skzy2owania zapfojektowano jako zwykle Sz zwafte, dostosowane sqdo wymagafl
ruchu pieszego zapewniajEc mozliwie bezpieczne i wygodne pzekraczanie jezdni. Kqt przeciecia
kierunku ruchu pojazd6w z kierunkiem ruchu preszego wynosi ok. 90 stopni.

2.5. Pochvlenie podluzne i oopzeczne

Wysokosciowo projektowanq ulice nawiazano do:
- istniejqcych wjazd6w w punktach wlqczenia
- projektowanej niwelety dfogi w punktach wlqczenia,
- jezdni istniejqcych dr6g dojazdowych w punkiach wiqczenia,.

Odtworzono profil podluzny osi drogi na calej dtugosci , poprzez pomiary niwelacjr z dowiezaniem do
reperu rcboczego jako poziomu odniesienia. (Rp roboczy w km 0+00 - plyta studni fewizyjnej k.s.)
Niweleta osi drogi nie odbiega znaczqco od istnrejqcego terenu.
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Pod wzgledem wysokosciowym krawQznik jak i caly chodflik w tym i bramy wlazdowe, sedowlEzane
wvsokoiciowo do osi drogi. Spadek minimalny niwelety 0,2% maks 2.2o/o (etap l) otaz 0'2yo maks
1,8% (etap l l) .

2.6 Konstrukcia nawierzchni droqowel.

Konstrukcje nawierzchni drogowe.J zaprojektowano w oparciu o ,,Katalog typowych nawierzchni
podatnych'i polsztywnych 1997" jzalacznik nr 5 ,,Projektowanie konstrukcji nawierzchnl dr6g do
itozpozqdzenia lvlinistra T|GM w,,sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 43/1999 poz.430)" izalozeniamil

- Kategoria obciqzenia ruchem - KR 3,

Pzewid!^{ana kategoria ruchu pzy prognozowanym wzrcScie rocznie 5% i Srednio dobowym
obci4zeniu:
- samochody ciezarowe bez ptzyczep 30 x'1,05 x 10 = 315 poi
- samochody ciezarowe z ptzyczepami 15 x 1,05 x 10 = 157,5 poj
- autobusy 20 x 1 05 x 10 = 126 Poi.
L = (315 x 0,109 + 1 57, 5 x 1 245 + 126 x 0.594) x 0,5 = 152,3 osi kN 1 00 /pas/dobe
Sta;owito kategorig ruchu KR3 tym samym nalezy przewidzieC przebudowe nawierzchni do
obciezen kabgoflij.w

- Droga jedno jezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,

- Pzebieg trasy : wykopy - korytowanie do gtebokoSci 1 m

- Warst\rvy : zaprojektowano warstwy podstawowe nawiezchni I warstwa scieralna (scisla) 4 cm z
oetonu astatiowego grysowego o uziarnieniu 0/12,8 mm ' warstwa wiaz4ca z betonu asfaltowego
O/20 o gr. usrednione; a cm Lokalnie warstwa wyl6wnawcza zostaje pogrubiona, w celu
wyr6wnania i wzmocnienia istniejEcei podbudowy

- Warunki wodne i grupa nosnosci : dobre, grupa nosnosci G1'

- Grunt podloza pod wzglQdem wysadzinowosci : niewysadzinowy

Po wykonaniu niezbednych obliczeh i dla przyjQtej kategorii fuchu KR 3 konstnlkcjQ, kt6ra po

uwzglQdni;niu zalozonych warunkdw technologicznych i materialowych pzedstawia sie nastepujqco :
a) jezdnia ul icy

: 4 cm warstwa Scieraina, beton asfaltowy grysowany o uziarnieniu 0/12,8 mm,
- 4 cm warshva wiqz4ca, beton asfaltowy 0/20,
- podbudowa zasadnicza, tluczniowa,

Obudowa jezdni strony prawej, kraweznikiem ulicznym o wym 15 x 30 cm na lawie betonowel
zwyklej o wym. 15 x 20 cm (B-'150) Na odcinku od km 0+946,5 do 1+000 zlokalizowano ciek pzy
kriweinikuizer. 2o cm z cegly klinkierowej o wym 22 x 10 x B cm ciek osadzony na lawie
betonowej o wym. 15 x 20 cm.

b) Zjazdy z kostki betonowej
- 8 cm warstwa Scieralna, brukowa kostka betonowa koloru szafego,
- 3 cm warstwa wiqzqca, podsypka cementowo - piaskowa 1 : 3,
- warstwa podbudowy gr. 20 cm po zageszczeniu iwarstwa kruszylva naturalnego grubosci

10  cm.

Ob€mowanie nawierzchni drogowei jezdni ulicy izjazdu nalezy wykonaC krawQznikiem betonowym
o wymtaracn :

. ograniczenie nawierzchni chodnika od kierunku ogrodzenia Posesji obrzezem o wym
2 0 x 6 c m .

. od jezdni kraweznikiem ulicznym o wym. 15 x 30 cm
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2.7. Chodnik i konstrukcia ieoo nawierzchni oraz pobocze

Przy omawianej drodze zaprojektowano chodnik o szeroko6ci 2.5 m bezposrednio

Budowany chodnik bedzie posiadal funkcj9 ruchLr pieszo-rowerowego.
Na chodniku i poboczu utwardzonym brukowE kostkq betonowa zaprojektowano nawiezchnie
betonowq o konstrLrkcji nawierzchni jak nizej:

- 6 cm warstwa Scieraina, brukowa kostka betonowa koloru czerwonego,
- 3 cm warstwa wiq2qca, podsypka cementowo - piaskowa 1 : 3,
- 15 cm podbudowa tlucznla o frakcli 31 5/63 mm, ulozona na warstlvie kruszywa

naturalnego grubosci 10 cm
W osi chodnika bedzie istnial pas rozdzialu szerokosci 20 cm z kostki w kolorz e granatowym.

Pobocze grunlowe istniejqce od kierunku poludniowego szerokosci 1,0 - 1,5 m, ulega wzmocnieniu
warstwAgrubosci 10 cm materlalem uzyskanym z frezowania nawierzchni.
Ogfaniczenie nawiezchni chodnika od kierunku ogrodzenia posesji obrzezem o wym. 20 x 6 cm, od
jezdni kraweznikiem llicznym o wym. 15 x 30 cm.

Na styku nawie|zchni chodnikowej z cokolem ogrodzenia proponuje sie zrezygnowa6 z obEmowania
obrzezem betonowym, co nalezy wykazac w kosztorysie powykonawczym.

2.8 Odwodnienie

lstniejqce odwodnienie powjezchniowe jezdni spadkiem poprzecznyrn do obustronnych
fow6w odplylvowych. R6w istniejacy stfony prawej jezdni ulega likwidacji z jednoczesnq rozbi6rkq
pzepust6w pod zjazdami. tjjecie w6d opadowych projektowanymi wpustami ulicznymi. Wpusty
typowe o O 500 mm z osadnikiem bez syfonu. lloSd wpust6w - 16 (l etap) + 31 (ll etap). lstniejqcy r6w
otwarty zostaje przebudowany na kr)'ty z zabudowanymi rurami betonowymitypu Wipro SrednLce
zr6znicowane od O 300 - 500 mm osadzone na podlozu z kruszywa naturalnego gr. 20 cm.
Przyiecza wpust6w z rur PCV typu ciQzkiego Z 200/59 mm doprowadzone do projektowanych studni
tewizyjnych Q 1000 z wlazem typu lekkiego. LAczna 11066 studzienek - 18 szt. (l etap) + 37 (ll etap)
Rury w obsypce piaskowej grubosci 30 cm wykonanej przed zasypaniem gruntem z odkladu.
Uszczelnienie rur kielichowych wykona6 za pomocE uszczelek gumowych.
Zakoiczenie kanalizacji w rejonie pzepustu , betonowymi Sciankami wylotowymi. Dno cieku przy
wlocie do przepustu, wzmocnione brukiem z kamienia lamanego a ter prefabrykatem betonowym gr.
20 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
Zabezpieczenie dla pieszych, balustradq typowE U-11a osadzonE na Sciankach betonowych
pzepustu i kanalizacji. W km 0+429 zaprojektowano ptzylqcze A 300 z Scianka wlotowa dla wody
opadowej z istniejqcego rowu dfogi gminnej (ul. Spacefowa).

Spllv wod od km 0+00 do 0+081 spadkiem jezdni w kierunku tercnu przylegajacego do pasa drogi
DW 908 (ul. Gliwicka). Od km 0+081 wada opadowa z y, jezdni , chodnika i terenu przylegajEcego (z
kierunku posesji) spadkami pfojektowanymi do zlokalizowanych wpust6w ulicznych. Dalsze
odprowadzenie kanalem w kierunku peepustu drogowego O 1000 mm w km 0+916. Pzepust z
obustronnymi Sciankami czolowymi. Scianka wlotowa od strony chodnika zostaje podniesiona do
zednej projektowanego chodnika. Podniesienie popzez wykonanie nadlewki betonowej. Zakoiczenie
kanalizacji w rejonie p|zepustu , betonowymi Sciankami wylotowymi.

4) ewentJalnewariantyprzedsiewzrQcta:

Szerokoli6 istniej4cych linii rozgraniczajqcych oraz istniejecy przebieg drogi powiatowej wyklucza
wa antowe rozwiezanje usytuowania nawierzchnj w pianie.
PEekr6j uliczny wymaga miQdzy innymi zagospodarowania w6d opadowych oraz odprowadzenia ich
do istniejqcych odbiornik6w. Wobec braku takich mozliwo6ci na odcinku pzebudowy odstqpiono od
dalszych prac projektowych uwzgledniajqcych powyzszA mo2liwos6. PrzyjQte do dalszego
projektowania rczwi4zanie stanowi optymalne fozwiezanie stanowiqce kompromis pomiedzy
dost€pnymi Srodkami fi nansowymi i zalozonymr efektami komunikacyjnymi.
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W trakcie realizacji rob6t wystqpiq okresowe uciazliwosci zwia.ane z technologiq przyjetE dla
przebudowy nawieechni, w tym lokalne zapylenie powstajqce podczas frezowania istniejqcej waBtwy
bitumiczneioraz uciqzliwosci akustyczne iernisja spalin zwiezana z pracEsprzetu budowlanego.
W zakresie rozwiqz;n chroniqcych Srodowisko pzyjety zakres rob6t nie przewiduie mozliwosci
wprowadzenia do w6d powierzchniowych lub gruntowych jakichkolwiek zanieczyszczei Uciqzliwosci
zwi4zane z ptac4 sptzetu zostanq zminimalizowane poprzez ograniczenie jego pracy wylacznie do
pory dzien;ej. Transport materialow sypkich musi odbFvaC si9 pzy u2yciu srodk6w
)atezpiecz4icycn peed pyleniem (transporl kMy, plandeki). Wykonawca zobowiezany jest do
ewidencjonowania wszystkich odpad6w poprzez prowadzenie kart odpad6w z podanym w nlcn
sposobem ich zagospodarowanla.

Projektowana nawierzchnia ograniczy emisje hatasu oraz dziQki wyeliminowanlu koniecznosci zmiany
pzeloZeri * poiazdach samochodowych p.zy pokonwaniu nier6wnosci drogi ograniczy r6wnie2
emisje toksycznych skladnikdw spalin.

6) rodzaje i pzewidwana ilo6d wprowadzanych do srodowiska substancii lub energli przy

zastosowaniu rozwiqzah chroniqcych Srodowisko, w tym:

a) ilosd spos6b odprowadzania sciek6w socjalno - bytowych:

Realizacja zamierzenia nie przewiduje powstawania i odpfowadzania sciek6w bytov"ych Zaplecze
wykonawcy zgodnie z pzepisami bhp oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych WykonanLa
i Odbioru Rob6t Budowlanych musi zostad wyposazone w przenosne punkty sanitarne z kt6rych Scieki
socjalno bytowe bqda usuwane pzez wyspecjalizowan4 uprawnionEfirme
b) ilos6 i spos6b odprowadzania Sciek6w technologicznych

Realizacia zamierzenia nie pzewiduje powstawania i odprowadzania 5cek6w technologicznych
Roboty zwiazane z wykonywaniem lokalnych poszezeh oraz ukladaniem warstlv bitumicznych
zgodnie z ptzyiQtq technologia winny by6 wykon,.tane z materialdw przygotowanych w wytw6rn|ach
(otaczarniach) lub z kruszyw o odpowiedniej wilgotnosci optymalnej

5) rozwiazaniachronieceSrodowiskol

c) ilos6 ispos6b odprowadzania w6d opadowych

Ujecie w6d opadowych projektowanymi wpustami ulicznymi. llosd wpust6w - 4T lstniejicy f6w
otwarty zostaje pzebudowany na kryty z zabudowanymi rurami betonowyrni typu Wipro Srednice
zt6znicowane ad A 3OO - 500 mm osadzone na podlozu z kfuszylva naturalnego gr' 20 cm.
Pzylacza wpustdw z fur PCV typu ciQzkiego Z 200/59 mm doprowadzone do projektowanych studni
rewizyjnych o 1000 z wtazem typu lekkiego. LAczna 11056 studzienek - 55 szt

R6wnomierne rozpfowadzenie zapewni peyjety daszkowy spadek nawierzchni zgodny z istniejqcyrn
nachyleniem terenu oraz wyprofilowane pobocza jezdni.

d) rodzaj, peewidywane ilo6d i spos6b postepowania z odpadami

W trakcie .ob6t budowlanych powstanq odpady w postaci gruntu z wykopow przy poszerzenlacn ofaz
frez mineralno - bitumiczny. Grunt zostanie odwieziony tmnsportem kolowym na pzystosowane do
tego celu miejsce skladowania. Frez zostanie ponownie wbudowany w pobocze

e) ilo<i6 i rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn I uzadzen

Nie peewiduje sie trwalei instalacji maszyn i uzqdzeh.

Wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach



charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacja wyklucza trans g|aniczne oddzialywanie inwestycji na
Srodowisko.

8) obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie

przyrody (Dz U. Nr 92, poz 880 z p62nlejszymi zmianami) znajdujace sie w zasiegu

Tnaczacego oddzralylvan.a pzedsigwziQcia

7)

Powyzszy projekt bedzie realizowany poza i proponowanymi
Najblizsza ostoja NATUM 2000 to proponowany Specjalny
Olsztyhsko - Mirowska"
lnwestor w dniu 2 marca 2a09 r wystqpit do Regionalnego
Katowicach owydanie stosownego zaswiadczenia

mo2liwe iransgfaniczne oddzialywanie na Srodowisko

obszarami sieci NATURA 2000
Obszaf Ochrony Siedlisk 'Ostoja

Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Wniosek o wydan ie decyzji o Sradowiskowych uwaru nkowaniach
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