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Grupa mieszkańcÓw
Miasta Sierpc

W odpowiedzinapanstwa pismo z dnia 14.s9'20l0r. Burmistrz Miasta Sierpc wyjaŚnta:

Ad. l.Rozbiemość t/tułu raport* w stosunku do nazw1' przedsięwzięcia jest pomyłką
pisarską nie m{ącąwpływt} na zakres opracowania .

Ad.2 Ad 3 Ad 6 Koncepcje programowęnazadaria:

r Budowa ulicy Witosa w sierpcu w eiągu drngi wojewódzkiej Nr 451 żuromin _

Sierpc - Dobrzyń nad WisĘ (km fi + $m da km $ + 798)

o Budowa wschodniej obłvodniey Sierpca tul. Borkowska) w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc - Bielsk - (Płock)

opracowano w roku 2ao7, w ramach opracowania przeprowadzono dńŃarlja konsultacyjno -
informacyjne w celu wyjaśnienia wątpliwości i obaw społecmych związanych
z planowarrymi inwesĘcjami. Dyskusja ze społeczeństwern" władzami miasta Sierpca,
Mazowieckim Zatządem DrÓg WojewodzkicĘ Generalną Dyrekcją DrÓg Krajowych
i Autostrad na temal wariantÓw przebiegu obwodnic miasta Sierpca zawarta jest

w opracowaniu Biura Plarrorvarria Rozwoju WarszanY S.Ą na zlecenie Miasta. Warianty
byĘ przedstawiarre przez autoraw koncepcji rn. in. 12 września 2aa7 r Komisjom Rady
Miejskiej w Sierpcu, 17 sĘcmia 2008 r Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sierpcr4
przedstawicielom Zwząlu osiedlą Burmistrzawi" pracovmikorn Urzędu Miasta Na materiały
te i protokoĘ do nich powołująsię autorzry Raportu 6. pkt' I.1 l i I1.3 araz w punkcie X,
analtzując także ostatnie spotkanie ze społeczeństwem Sierpca w maju 2010 r. W Raporcie
tie zamieszcza się protokołów arri list obecności z takich spotkan.
List1, g6.'..ści mieszkańców, protokóły ze spotkań zmteszkańcami stanowią dokumentację
Urzędu Miejskiego w Sierpcu. W nrarcu ŻłI0r. wszczęto postępowarłie adrninistracyjne
w sprawie wydarria decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
drogi tranzytowej (KDG} w ciągu drogi wojewódzkiej rlr 54} relacji Lubawa - Lidzbark -
Żuromin - BieŻuń - Sierpc * Dobrąń dWisłą od skrryŻowania ulic Płockiej, Witosą
Ś*iętokr'yskiej ulicami V/itosa i BorkowsĘ do skrzyŻowania z drogą krajową Nr 10,

obejmującego zalaes obydwu dw koncepcji z pominięciem łącmika ul' Płockiej
z projektowanym przedłuzsniern ul. Borkawskiej i u}. Witosa.
W celu uzyskania jednej decyzji o Środowiskowych uwarunkowarriach' ze względu na
pokrywające się odcinki opracowania " 

karrystar'a Z mateńałów wcześniej zgramalzanych.
Dzięki temu łatwiej i szybciej opracowarro Raport.

A.d.4

Autorzy Raportu przeprowadńLi cńery wizje terenowe planowanej drogl. Nie ma obowią,zku

przedstawiania w Raporcie formalnego raportu z Ęch wizji.



ad.5

tłice Lipowa i Paderewskiego majdują się poza obszarern zagrłŻoil ftzycznyth zvnązarrych z

nowątlźlsą.

Ad. 6 - patrz2

^d. 
7 ZaIcą Raportu ołaeśla Burmistrz w swym postanowieniu zgodnie z art' 66 Ustaw1'

z drua 3 puździemlka 2008 r o udostępniarriu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwarria na środowisko

(Dz. U. Nr l99 paz. 1ŻŻ7 zpóźn. znr}. Nie ma odrębnego rłzńńału 
',konstrtrtacje 

społecme''

napisano o nich w pkt I l.l. i 1.3. oraz w X rozdziale Raportu.

Ad. s W trakcie pr4lgotowywania Raportu występowilo ograrriczenie tonażowe na moście

przez Sierpienicę przy ul. 1l Listopada Informacja ta nie rna wpływu na oddńaŁywanie

na Środowisko planowmlego przedsięwzięcia w rekomendowarłym wariancie. Istotna jest dla

ana|izy, czy\i odrzucenią warianfu ,,Zero'weg0'' tzn pozostawienia stanu obecnego

zagraŻającego mieszkańcom otoczenia tej ulicy. ZagruŻa1ącego zresńą bardziej przy braku

ograniczenia tonazowego.

Ad. 9 opis zabudowy prdegająpej do projekłowanej drogi odzwierciedla to, co widzieli

autorzy raportu w trakcie wizji tereno\\Ych.

Ad. 10 Dolina Sierpienicy rna na ocenianym odcinliu szerokość 80 rą nie naleĘ tego mylic z

szerokością koryta

Ad.ll Badania autopsyjne zasobnoŚci wÓd gruntowych rzeczywiście nie byĘ prowadzone.

W Raportach dla inwesĘcji liniowych dokonuje się jedynie oceny kameralnej.

^d. 
L2 i 13 Tereny zielone przylegające do planowmej drogi opisarro tak, jak były

one rejestrowane podczas wizji terenowych. Nie sąto tereny prav,.,nie chronione w rozumieniu

Ustawy z 16 kwietnia 2OA4 o ochronie przryrrody. Nie przeprowadzono zatem inwentaryzacji

przyrodniczej. Korzystano natomiast z opracowń innycĘ w t5rm Z cennego opracowania

ekofizjograficmego dla miejscowego planu ząospadmowania przestrzennego Sierpca'



Proponowane rozwią4anie jest w zgodzie z tra&ą koncepcją ochrony doliny Sierpienicy,

amiejsce wprowadzenia u}. Borkowskiej do drogi nr 10 wynikaz patrzeby uwzględnienia

projektu ząospodarowania tej doliny w Sierpcu.

Ad.14 Lista podmiotÓw gcspodmcrych z*rejestrowanych w Sierpctl zmierria się bardzo

szybko. Stąd rozbiemość miedzy danymi aktualnymi' a c1'towarrymi w Raporcie. Nie ma to

jednak istotrrego znaczęgia dła wniosków z Raportu" a celem prrywoĘwaniatej listy było

wskazanie, Że poprawa warunkÓw komunikacji drogowej, złvłaszcza przĄazdu przez miasto

w kierunku NS jest także w interesie prz'adsiębiorców rniejscowych korrystających

z trarrsportu samochodcwego' w t}ryR o duĘch tonaŹach.

Ad. 15 Dane o prognozowanym ruchu pochodząz opracowań zamieszczonychptzez Biuro

Planowania Rozwoju Warszawy, w Studiurn transportowlrn miasta Sierpca oraz w koncepcji

budowy ul Witosa oraz obwodnicy wschodniE (u1. Borkowskiej). Progrozy te zawsze

przyjmuje się z ostroŻloŚcią preferując dane maksymalne, tak by wyniki obliczeń nie były

nieoszacowarre. ostatecma weryfikacja tych danych odbywa się zwykle podczas

opracow}rwania tzw. oceny porealizacyjnej' ktÓrą Raport zaleca

Ad.ló Vńybór alternaĘwy dla rozw.iązania pro1eLtolYego rządzi się oczywistymi prawamr.

W Śród nich jest realna mozłiwość rÓznoczasowej realizacji. NiesteĘ obwodnica południowa

jest na etapie przedkoncepryjnych analk i jej przebieg jest obecnie Ęlko schematyczny.

oznacza ta, Że wprowadzenie takiego vrarianfu, w przypadku jego wybranią omaczało

by prakycznie pozostawienie stanu obecnego (wariantu zercwego) na bardzo dfugi okres.

Jest to wysoce niekorrystne społecanie i środowiskowo. P*ra obwodnica wschodnia

jest wariantem reałnyrą warunkovran),.rn praktycznie Ęłko kosztami.

Ld. t7 W Raporcie opisano zagtaŻenia środowiską jakie rnogą wystąpić na drodze

tranzl'towej.

Ad. 1s Rzeczywiście brak jest wiarygodnych informacji o postępie prac nad przygotowarriem

do rca7izacji obwodnicy południowej. Właśnie ten fald skłania do przyspieszeria realizatjl

obwodnicy wschodniej, w tym pierwszego jej etapu jakim jest anaiizcwane przedsięwzięcie

drogowe.



Ad. 19 Nie przeprowadz,ono klasycznej analizy wielok4łerialnej, gdyŹ takąprowadzi się przy

równorzędnie prrygotowanych kilku wariantach (vide Yia Baltica, A2 w Warczawie).

Podczas prowadzonych ata]iz wstępnych oceniano jednak inne warianty odrzucając

je na podstawie romych kryteńÓw, w fym ekonomicznycĘ społecmych

oraz Środowiskowych. W obecnych warunkach Sierpca rozw-iąaniem najkorzystniejszym

Środowiskowo i jednocześnie racjonalnym wykonawczo jest obwodnica wschodnią o czym

Raport wspomina

Ad.20 Stan komunikacyjny rv mieście {kierowanie transporfu cięzkiego drogą krajowąNr 60

przezDrobin, a dalej drogą kąowąNr 10) był związany z ograniczeniem przepustowości

mostu na Sierpienicy w Sierpcu. obecnie sytuacja jest taką ze most został wy'emontowany,

natomiast pozostĄ układ drogowy nie uległ zmianie" ul. 11 Listopada, Kilinskiego' Plac

Kardynała Wyszynskiega, przez które prowadzi się ruch cięzki nie posiadają parametrów

drogi głÓwnej takich jak przełaój, odległośĆ miedzy skrzyŹowaniami' bliskośc zabudowy

(Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodmki Morskiej z dnia 2 marca L999r. Dz.IJ.
z dńa 14 mąa 1999r. )" taki stan rzeczy ogranicza swobodę przebudowy ulic i skrzyżowarl-

Ad.21 (Py'tanie niestety nie jest zrozumiale zapisane)

Ad.22 Nie dysponowano aktualn}łni danyrni o stariie zdrowia mieszkańcÓw Sierpca

w powią7anił z zagrożetiami środowiskowymi, w tJrm komunikacyjnyrrń. Tego rodzaju

analizy są rzadkością prząrowadzenię ich rv prz1padku tej inwesĘcji byłoby bardza

kosztowne, dfugotrwałe, więc nieracjonałne ekonomicznie.

Ad.23 Rozparządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2aa7 r w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku określa je rn.in. d}a tgrenów:

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - dopuszczalny hałas od dróg 60 dB W porze

dziennej i 50 dB nocą

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dapuszczłłny hałas od drÓg 55 dB w porze

dziennej i 50 dB nocą

Ad. od 24 do 28 i 30 Raport i obliczenia akustyczne w nim zawarte wykazują

naptzekaczarrie norm nocnych hałasu przy ul" Witosa Jest to podstawą do rekomendowania

ustanowienia cbszaru ograniczonego muzykowania Podczas prac nad ustanowieruem tego



obszaru będą okreŚlone techniczne rekomandacje dla poszczególnych obiektów

oraz ewenfualne inne zabiegi chroniące Himat akusĘrcmy. Na tym etapie analiz, pamiętając

o przyblizonej prognozie ruchu ob{iczenia akustycme prowadzi się bez w1różniania wielu

poziomón.

Ad 29 System odprowadzania wod opadowych, ich oczyszezanie przed odprowadzeniem

do Sierpienicy chroni ujęcia wody dla miasta SzczegÓłowo przedstawiono to w pld v 2.l.

Raportu. Nie ma obaw o zagroŻenie hydrogeochemiczne ujęcia

Ad.31 pattz2

Ad. 32 Ulica Witosa na odcinku istniejącym rraz fia odcinku nowoprojek1owanym posiada

parameĘ oraz kategarię drogi (G) wvnikające z miejscowego plmu zagospodaro:vania

ptzestrzertrlego miasta Sierpc prryjętego uchwałą Nr 29iTVl94 Rad}' Miejskiej w Sierpcu

z dnia 19 pazdziemika 1994 r' w spraurie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego

zagospodarowarria przestrzennego miasta Sierpc. Opracowana koncepcja w częŚci doryczącej

budowy ulicy Witosa w swoim za}cŻeniu jest cdkowicie zgodna z założeniarni plarru

zagospodarowania przestrzennego, obowią.zująpego juŹ od roku 1994. Zatęm można wysnuć

przypuszczetie, że mieszkancy ulic prryłegĘch do ulicy Witosa pobierając \ĄYpis i wyrys

miejscowego plwtu zagospodarowarria ptzatrzern"tego dla potrzeb uzyskania zezwoleria

na budowę' mieli świadomość isfrrienia planow budowy ułicy Witosa o parametrach

określonych w wlw planie.

Ad. 33 oraz Ad 3ó Na Ę"rn etapie anaLz" pamiętając o przybliżonej prognozie ruchu

obliczenia akusĘczne prowadzi się bez wyrómiania wielu poziornów'

Ad 35 orgwizacje ekologiczne mająpe rv s1afucie cele zwią,zane z ochroną środowiska same

decydują o uczestrictrłzie w postępowaniu w sprawie oceny oddziałrwania na środowisko,

zgodnie z przywoŁyw,aną Ustawą ooŚ

Ad. 37 Pomiary hałasą które byĘ wykonywane lub sugeruje się do przeprowadzenia przy

drodze nr 10 dotycząwyłąpznie warunkÓw tej drogr z okreslonym natęŹeniem pojazdów oraz

swoistą ich strulsurą jakościowo-ezasową Nie mogą w Źadnym pr4padku przyblizać

prognozowanego stanu zagroŻen akuĘcznych przy projektowmrej trasie. JeŚli by tak było

możra byłoby wykorzystac pomiary z innych drog o zblizonych parametrach ruchowych.



Ad. 3t} ocenę porealizacyjną nykonuje się po zreałizłvłwiu przdsięwzięcia i osiągnięcia

ustabilizowałia eksploatacyjnego' Wyka*3wa*e są korrtrolne pomiary środowiskowe przy

maksyrnalnym obcią.zeniu drogi i innych najniekorzyslniejszych warunkach. w}aliki analizuje

się w ocerrie.

Ad. 39 Ulica Borkowska majduje się na peryferiach wschodnich nniasta. Natomiast ulica

Witosa nie powirrrra byĆ tak określana

Ad 40 Pytanie powtarza opinię autorÓw. Tak, uwaźamy, że stosowanie ekrarrÓw w grarricach

nowej i wartościowej zabudowy jest nieporozumienielŁ NaleŻy szukac innych razvńęan.

Umozliwia je ustanorłrisria obszaru ograniczonego uż}'tkowania

W odpowiedż na uwagi dotyczące załącmikÓw stwierdzić nalłŻy, ze Raport ooS nie jest

opracowaniem o określonych rv}magania€h projeŁ1owycŁ edyz jego celem jest ocena

skutków Środowiskowych, & nie w}tycmę do pĄektowarria \Yszelka rozbudowa

kartograficmą digitalizacja i wprowadzanie techaik wspołczesnej geadezji jeśli

nie prowadzi do rozrnrią,zywania probłernów jest zbędną pawiększająsa koszĘ i wydfuz{ąca

czas. W obliczu stwierdzonych ponad wszelĘ wątpliwośÓ przekroczeń norm akusĘcmych

zamieszczone wyrysy i tabulogramy są w pełni wystarczające_

Uwaga ogólna: Autorzy Raporfu dziękują za |iczne i tematycznie zvaiązarre z Raportem

pytania i uwagi. Zwraca1ą przy tą sposrrbności uwagę, ze Raport nie jest dokumerrtem

interak1ywnym, Zatem zawarte w nim łł'nioski mąją charakter ekspercki. ostateczne zapisy

decyzji o środowiskowych uwafunkov/aniach nasĘlią w rezultacie dalsrych etapów

procedury' w której Raport jest zródłem merytorycmyrn.

otrzymują:

l. Adresat

Ż. Na

Przygotowali : Janina Kawałczewską Witold Lenart


