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Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 195) art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 
z póź. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, po zapoznaniu się 
z kartą informacyjną przedsięwzięcia, załączoną do pisma Wójta Gminy Słupia znak: 

RIGKiOŚ.6220.4.2021.JR z dnia 10 listopada 2021 r (data wpływu 15.11.2021 r.) o planowanym 
przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającym na: 

w - przebudowie drogi powiatowej nr 1320E narodcinku od' granicy z powiutem brzezińskim w kierunku” 11 

miejscowości Słupia, powiat Skierniewicki, woj. łódzkie 

odstępuje 

od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE 
Wójt Gminy Słupia prowadząc postępowanie w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm.), 

zwrócił się o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 

drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości 

Słupia, powiat Skierniewicki, woj. łódzkie, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Inwestorem przedsięwzięcia jest 

w Powiat Skierniewicki. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1320E 

o długości 4800 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach: etap I o długości ok. 

2250m, etap II o długości 2550 m. 

Projekt przewiduje wykonanie częściowego poszerzenia istniejącej konstrukcji jezdni 

o nawierzchni bitumicznej do uzyskania szerokości 5,50 m i ułożeniu nowych warstw 

z betonu asfaltowego na całym odcinku jezdni. W ramach inwestycji zostaną wykonane pobocza 

z kruszywa lub ziemne o szerokości 0,75 m każde, zostanie wykonana ścieżka rowerowa 

o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 2,00 m oraz wykonane zostaną zjazdy na działki 

przyległe o nawierzchni z kruszywa. 

W ramach inwestycji przewiduje się odtworzenie/odmulenie istniejących rowów po stronie 

lewej i po stronie prawej projektowanego odcinka. W miejscach gdzie możliwości pasa drogowego 

nie pozwalają na odtworzenie normatywnego rowu będzie ułożona rura przepustowa bądź zostanie 

ułożony korytko betonowe jako ściek. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe wód opadowych 

za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych po terenie przyległym w istniejącym pasie 

drogowym.



Ba 

Planowana inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego. Przedmiotowa droga 

obsługuje ruch lokalny okolicznych miejscowości. 

Projekt zakłada uzyskanie następujących parametrów drogi po rozbudowie: 

- klasa techniczna - L 

- kategoria ruchu - KR3 

- szerokość jezdni - 5,5 m (poszerzenie na łukach maksymalnie do 6,50 m) 

- długość jezdni — Etap 1 - około 2250 m 

Etap 2 - około 2550 m 

- szerokość poboczy — 0,75 m 

- szerokość ścieżki rowerowej — 2,00 m 

- długość ścieżki rowerowej — ok. 300 m 

- szerokość zjazdu — 5,00 m 4 

- odwodnienie — powierzchniowe. 

Poszerzenie drogi wiąże się z koniecznością wycinki 26 drzew przydrożnych, w 

szczególności olszy czarnej (1 egz.), brzozy brodawkowatej (4 egz.), kasztanowca zwyczajnego (13 

egz.), robinii akacjowej (1 egz.), jesionu wyniosłego (6 egz.), klonu pospolitego (1 egz.). W ramach 

przedsięwzięcia przewidziano nasadzenia zastępcze w postaci 106 drzew gatunków identycznych z 

wycinanymi. Drzewa, nieprzeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac 

budowlanych zostaną zabezpieczone na okres przebudowy drogi poprzez owinięcie pnia matami 

słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowane deskami do wysokości 

pierwszych gałęzi. 

Potrzeby sanitarne pracowników zostaną zapewnione poprzez wyposażenie zaplecza budowy w 

dostęp do wody oraz przenośne toalety. Kąpiel i inne cele socjalne dla pracowników firmy będą 

realizowane poza placem przebudowy — na terenie bazy. 

Inwestycja nie pogorszy stanu środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych oraz po ich e 

zakończeniu. 

"Zgodnie z $3 ust.1 pkr62 rozporządzenia Rady Ministrów -z-dnia-10 września 2019-r.w sprawie — 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), 
wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Z, uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie w niewielkim stopniu oddziaływać będzie na 
środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał za zasadne nie 
nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego 
przedsięwzięcia. 

Na niniejszą opinię zażalenie nie przysługuje. 
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