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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 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. 2373, ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także $ 3 ust. 

2 pkt. 2 w związku z 8 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do 
wystąpienia Wójta Gminy Słupia z dnia 10 listopada 2021 r., znak: RIGKIOŚ.6220.4.2021.JR, uzupełnionego 

pismem z dnia 16 grudnia 2021 r. znak: RIGKiOŚ.6220.4.6.2021.JR, w sprawie administracyjnej 

zainicjowanej wnioskiem Powiatu Skierniewickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu 

Skierniewickiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. 

wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, 

I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku 

od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia, powiat Skierniewice, woj. 

łódzkie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

Il. _ wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków 

i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku 

działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących 

elementów 

1) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowalne; 

2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 

gruntu i wód; 

3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed 

przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne 

umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw; 

4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędna ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, 

koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; 

5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu 

usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać 

podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania; 

6) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo — wodnych, 

a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne; 

7) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki 

wodne, poza terenem zagrożonym powodzią; 

8) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić 

bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas 

odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z 

odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia



wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane; 

9) na etapie realizacji wodę na potrzeby socjalno-bytowe dostarczać w pojemnikach z tworzyw 

sztucznych i/lub beczkowozami; 

10) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów, nie dopuścić do ich 

przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty); 

11) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, z pasa drogowego oraz obiektów 

drogowych odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w 

sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, 

a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód, 

12) odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach na płycie 

ociekowej, odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonych powierzchniach; 

13) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru 

podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub 

przewozić własnym transportem Wnioskodawcy do dalszego wykorzystania — przetwarzania. 

UZASADNIENIE 

Powiat Skierniewicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego, pismem z dnia 02 listopada 

2021 r., wystąpił do Wójta Gminy Słupia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Słupia wystąpił do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. 

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

miejscowości Słupia, powiat Skierniewice, woj. tódzkie”. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem 

brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia, powiat Skierniewice na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 171 - obręb: Krosnowa, 59 - obręb: Nowa Krosnowa, 900 - obręb: Słupia, 44 - obręb: 

Podłęcze, 89 - obręb: Bonarów. Szerokość pasa drogowego wynosi od 14,00 m do 18,00 m. Ciąg jezdni, na 

której planowana jest inwestycja przebiega częściowo w terenie zabudowanym i częściowo w terenie 

niezabudowanym. Prace polegać będą na wykonaniu 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, zostaną wykonane 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. Rowy będą mieć odtworzone pierwotne parametry tj.: dno rowu 

40 cm, pochylenie skarp 1:1,5, głębokość min. 50 cm. W miejscach gdzie możliwości pasa drogowego nie 

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

korytko betonowe jako ściek. W ramach inwestycji zostanie wydłużony istniejący przepust o średnicy 60 

cm. Zostanie także dołożony przepust pod drogą o średnicy 60 cm w celu usprawnienia istniejącego już 

przepływu wód opadowych. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe wód opadowych za pomocą 

spadków poprzecznych i podłużnych po terenie przyległym w istniejącym pasie drogowym. Docelowa 

eksploatacja jezdni po przebudowie spowoduje znaczne złagodzenie uciążliwości środowiskowych tj.: 

zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów gdyż równa nawierzchnia jest bardziej cicha i 

zwiększa płynność ruchu pojazdów oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin 

samochodowych dzięki zwiększeniu płynności ruchu pojazdów. Planowany odcinek objęty zamierzeniem 

inwestycyjnym ma długość - Etap 1 około 2250 m, powierzchnia pasa drogowego wynosi 30795 m2 a 

szacowana zajętość terenu w granicach pasa drogowego wynosi około 25900 m2. Etap 2 około 2550 m, 

powierzchnia pasa drogowego wynosi 35992 m2 a szacowana zajętość terenu w granicach pasa 

drogowego wynosi około 29350 m2. 

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając tącznie uwarunkowania 

przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny 
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oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu 

do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób. 

Do realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i maszyny budowlane. 

Prowadzona będzie na bieżąco kontrola stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i pojazdów. 

Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym 

miejscu o szczelnym podłożu, do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. Teren budowy będzie 

wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku. 

Teren budowy będzie wyposażone w szczelne sanitariaty, opróżniane przez uprawnione podmioty. Na 

etapie realizacjj woda na potrzeby socjalno-bytowe dostarczana będzie w pojemnikach z tworzyw 

sztucznych i/lub beczkowozami. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektów drogowych 

odprowadzane będą do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzone będą w sposób nie 

powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza 

kierunku i natężenia odpływu ww. wód. 

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając tącznie uwarunkowania 

przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim 

poziomie wód gruntowych w tym siedliskach tęgowych oraz przy ujściu rzek. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód 

powierzchniowych PLRW2000172725879 Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry. 

Dla JCWP Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry stan określono jako zły, a osiągnięcie celów 

środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 

4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się występowaniem 

presji rolniczej. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu 

ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego 

stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód 

powierzchniowych. 

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne 

przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia 

zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, 

której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za 

niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane 

zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych 

części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych 

dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r. 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi 

i leśnymi. 

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi 

ochronnym zbiorników wód śródlądowych. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map 

Zagrożenia Powodziowego. 
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