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Napodstawieart.lpktlif].0ust,3ustawyzdrua1.4mwca1985r.oPanstwowej
Inspekcji sanitarnej $ }, i izo-o9 

'. Ti tłł, por. $t1, p źn zn.),'art. !8 Y$' 2 plct 1a oraz

aft. 5? ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia z or r' - Prawo ochrony Środowiska (Dz' U'

z1aO8r.Nr25 poz. 150 zp źn.r^7''u.-.17ust' 1pkt2,ust'6'ust' 7' art' 78 ust' 1pkt2

ustawy z dn,a l puła'i*#tu zoo* r. o uoo*tępni.niu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale spclłecze{rstrvu 1-o.r''oni' s'ooo*iska oraz ocenach oddziafuwania na

Środowisko (Dz.U.N, tgg, poz.1227 ;;iź"' '*,) 
oraz$ 3 ust'l pkt 56 r91ooruadzenia Rady

Ministr w z dnia 9listopada Żaa4r.* $;#or.'.ś1.ni; rodzaj w przedsięwzię mogącyoh

il|acząc,o oddziĄwać na ś'gd"*i:k" 
-or* 

s"c"egołowych uwarunkowan zvłiązanych

z lnratifikowaniem przedsięwzię'i" oo 
'po''ąo"ęnia.r-apo'tu 1:1gyr''-T^ry::*

(Dz. U. Nr Ż57, 
'ioi. 

zsil i p źn. o".) * "*:wF 
z toczącym się postępowaruem

administracyjr'r* #"rn::-*. -6; i-ą' 'o **qo*iskowych uwarunkowaniach dla

planowanego po.arię.i"ięriu poa-o**i' "liu1ona 
drogi tranzytowej snc) w ciągu

drogi wojew dzkiei nr'Sat_reracji Luti*i * Lidzbark-- żuromin _ Bieżł - Sicrpc '
Dobrzy nad Wisłą na odcinku oa"ffizowania ulic Płockiej, Witosa, Świętokrzyskiei

ulicami Witosa, BbrkowsĘ oo sr.oyiowania z drogą krajową nr L0'' Panstwowy

Powiatowy Inspełtor Sanitarny w Sierpcu'

opiniuje poryĘwnie

vrzakresiewymagafrhigienicznychizdrowot11chdodecyzjio-środowiskorłych
uwarunkowaniach prźedsięrvzięcie pn': ,]ilaoou d'gi iranzytow.i txocl w ciągu drogi

wojev dzkiei nr słi rerlc;i I',uuawa - Lidzbłrk - ż'uromin * gicżua * Sierpc - Dobrzy

nad Wisłą na odcinku od sknyżo'"ni" uli' Płockiei' Witosa' Świętokrzyskiej ulicami
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Witosa, Borkowską do skrzyżowania z drogą krajową nr 10'' i z$asra następu1ące

uwarunkowania dla jego realizacji :

1. Wszelkie roboty zwią,zane z planowan_ym przedsięwzięciem powinny być prowadzone

* p*o a"ienne3 tj. w godzinach od 6* do 22*'

Ż' Powstające odpady należy segrąować i przechowyrłła w przeznilczonych do tego

,.tu poi.,onit irt, i tut .ty*oi.-wywozi nu *ytypitko odpad w komunalnych lub

do zakładu utylizacji.
3. RoboĘ ztnązanez planowanym przedsięwzięciem nalezy prowadzić wtaki sposob'

aby nie ,us;i r iii"i zyciu',"* 
"iJ 

spowodowai zaueazyszęzenia środowiska

gruntowo - wodnego'

UZASADI\MNM

Burmistrz Miasta Sierpc wystąlił z pismem znak wsK 76Ż6?-ŻalŻ0rc

z dnta24 sierpnia 2010 r. do Paristwowęo r"*i"19*ego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu

o uzgodnienie środowiskowyrr, u*u* .owa dla pizedsięwzięcia pn': ,,Budotva drogi

tranzytow*j (KDci;;Ęg" d"5i_ooi.* dzkiej ''i słr rebcji Lubawa - Lidzbark -
żuromin - Bieźu - Sierpc - oourĘri ry{ wi't na odcinku od skrzyżowania ulic

Płockiej, Witosa, ś*ręi"ffi'r.i"i uri.imi \ilitosn, dorkowsĘ do skrzyżowania z drogą

krajową nr 10''

Do swojego wystpionia Burmistrz Miasta Sierpc załączył :

.Wniosekowydaniedecyzjiośrodowiskowychuwarunkowaniachzgodynarealizację
przedsięwzięcia

. {*ort; odd'ziaĘwaniu na środowisko przedsięwzięcia

Loka1izacji drogi połozona jest_w zlewni rzeki Sierpienicy, 1v;ldleetości 
około

700 m na południe od koryta fzśhj,na terenie wysoczyz''y po1odowcowej' Teren jest płaski'

miejscami falisty, do*ć,ruogi p''.y"'odni.zo (brak pr'yroaniczych obiektow chronionych na

podstawie ustawy ;;.h'Ń; i";r"dy:;;'k". *u*o'.io*yctr skupisk roślinności). Podłoze

gruntowo - wodnę nie stwarza agraniczen do budowy a' g' Rosnące drzewa _ to przede

wszystkim klony jesionolistn* ,o*ną.u * 
'ejoni9 

parfingow przy osiedlu wietrorodziffiYff'

a takŻe topole _ w rejonie skrz,yzowaniu ,riio Witosa i_Płockiej. \il rejonie budownictwa

jednorodzinnęgo fu;'ęp; og.oar.i przydomowe .z aelertią' Na pozostałych terenach

zielonych przeważajązbiorou,iĘ'"g"iJĘTd:l*n: UlicaWitosa położonajest w stręfie

p"s'"i"i.i'ochrony ujęcia wody Ęt9słos! o.t<oło Joo.Ą - aoatrrarłzntt. f|r'
Na etapiJ ffi;*y przedsiiwzięcia nie będą prowadzone. prace wymaga'ące

odwodnienia, ; "utu* 
" ni. tędzie wpływu n1 ooianę istniejących warunk w

hydrodynamicznych w 'środo.wrsku. 
Zagro;r;i^. dla środowiska grurrtowo _ wodnego na

etaple prac budowlanych rułtyye bęJĘ gło"*łe z wykorzystaniem^Tas"yn' samochod w

i ewentualnymi wyciekami patiwa "ł "'l.T 
*.do gruniu i ioh potencjal1a migracją do wod

podziemnycrr. w 
"u*i" 

pru. budowtanyoł' Ęaą pJwstawac ścieki z zaplecza budowy, kt re

będągromadzon. *ioł*tach typu Toj-roj i wyvozg1e.do oczyszczaqni ściek ww Sierpcu'

Masąmy budowiane-iru*o"t'o,iv uęą. o.'ł 9mislj 
hałasu i spatin (Co z, So2, No,qpyły)'

Będzie to e.misja niezorganizow*",T.ł"s'.d'i" q samochodow i sprzętu tnn'ająca tylko

podczas pracy il';l';"*""noao*. s ,",łrłn z budową drogi planowana jest wycinka

drzęvł i lrro*J*. w ."u.i. prac budowlanych będą powstawały odpady' ktÓre będą

rnagazynowane okresowo w poiemnil;;h i przekazywane firmie uprawnionej do odbioru



/
i transportu odpadow w celu ich przewieilenia na składowisko w Rachocinie do

unięszkodliwienia' 
-P-owierzchnia i'";ri paza obszarem budowy drogi nie będzie

degradowana. Poaczas realizacji przedsięwzięcia' zostanie wykonana sieć kanalizacji

deszczowejdla odprowadzenia wŁd opadowvch * 
""ry 

odwodnienia jezdni.

Żrć:dłęm.*iril-r,rustancji ao powierya w fazie budowy będzie ptaaa koparko -
spycharek,innegospecjalistyczn:qoupoętodrogowęoo.a"*ch.'pojazd 

wciężarowych

dowożących *uro*J.-i*u*ę u*f.uko*ą Ż 
"*usr.na 

przewidywany kilkumiesięęzrty czas

budowy, średnia intensywność oddziaĘ;;ia Jmisji spalin iamochodowych w tej fazie

przedsięwzięcia ,rie bęJ"ie po.lo'odo*ać Ltotnych uciążliwości dla środowiska powietrznego.

Nie będzie to uciążliwośc większa niz podcźu9 n3*1n3so ruchu samochodowego' Praoe

rrvięane z budowądrogt' kt rym tow słe l$zie emisja niezorganizoy*u pyfu i spalin

samochodowycĘ będą uciązliwe w niewie1t im stopniu d1a środowiska powietrznego'

wyłącznie * *po.oi i."poo"oni, totJny i przejściowy' W czasie budowy wystąpią

okresowe przejściowe ,raąi,ri*os.i .i"''ryi"..'powodowane pfa.ą maszyn budowlanych

(koparki, spycharki' tlrządzeriadrogowe) isamocirod w cięzarołvych dowożących kruszywo

i asfaltobeton.
Zanteczyszczenie ściek w opadowych będą qowo ewać: emisja spalin (nłlązki

azottl, siarki, mieszaniny *ęsio;oło' *} . ścieranie opon samochodowych

i powiwzehniowej warstwy. je*ni, substancje .chemiczne wykorzrystywane do

przeciwdziałania siistog.i nawięizęhni w okręsach zimowych. W rejonie planowanego

przedsięwzięcia ; " laa m od ludowanej drogi z|okalizowane jest ujęcie w d

;;ddffi'"ir. Ś.i*ti opadowe mcgą stanowi ć zagrażente dla ujęcia wÓd.

W strefie oJa"iuły*unia in*Jvcji nie ira obyar w i obiekt w objętych ochroną

konserwatorską przyrody w tym ;.'y Ńłrr,qł.2000' w najblizszym otoczeniu

planowanej budowy dros brak j**t 
"uJvtt 

*prawnie ofuonionych oraz obiekt w objętych

ewidencją zabytkow.
Planowane'|rzedsięwzięcie ma znaczenie lokalne' zlokalizowane. iest ul centralnej

Po1sce i nie będzie iowodowae łransgranicznego oddziaływania na środowisko'

Projektowafa Ńestycia jest za1idana do przedsięwzięc mogących znacząco

oddziĄwać na środowisko'
JakwynikazrapotttlooddziaływaniunaŚrodowiskoopracowanegoptzęzdrWitolda

Lenartą budowa drogi tranzyt"*.iiKDci Y. 'iąg'' 
dfogi'wojew dz$ej nr 541 relacji

Lubawa * Lidzbark _ zuromin * rilz*a 1 si.'pi - Dobrzy nad-.Wisłą ną odcinku od

skrzyżowania uti*_- rł*ti"3, wito'ą 
-ś*iętffisĘęl 

u1icami Witosą Borkowską do

skrzyzowania z &ogą krajową J io ni* i'ęd"ie uciąż1iwa d1a powifirzą w d

powierzchniowych i ioa"i.*"vrrt, gleby, przyrody, zdrowia ludzi otaz nie pogorszy

walorÓw kraj obrazo}vych'
Biorąc powyższe pod uwagę, Pafistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sierpcu

postanowił jakw sentencji' 
P o u c z e n ie

Na opinię sanitarnąnie przyĄguje-zażalenie' 
''^ .7^^-,^,i*afi^ I1' dfr

Ewentualn 
" 

,*r^ry'*i^u pooiiJsć w ramach postępowania ecyryjttego w spraw'ę'

ZŁaian* rneteriały psusstają w aktach PPI$ w sierpcu'

w""'l;tT#Ę\rY
qT"ffyą"m}dY

otrzymrrją:
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