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Obwieszczenie
i ań. 49 ustawy 14 cz'erwca 1960 roku Kodeks postępowanta
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) ztwiadamia się strony, że Regionalny
'U.
w Warszawie postanowieniem z dnia otł.03.2010 r.,
Dyrektor ochrony Srodowiska
znak: RDoS_l4-woos_II-AK-ó6l4-117 /10' wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Narutowicza
w mieście Sierpc.
Z tteściąww. postanowienia można zapoznaó się w Regionalnej Dyrekcji ochrony
Środowiska w Warszawie przy ul' Sienkiewicza 3, 00 _ 0l5 Warszawa oraz w |Jrzędzie Miejskim
w Sierpcu _ ul. Piastowska 1la,09-200 Sierpc. Doręczenie uważa się za dokonane po upĘrvie
Na podstawie art. l0

administracyjnego (Dz.

cztemastu dni od dnia publicznego ogłoszenia'

z

up. Rogionalnsgo Dyrchora Ochrony Środowiska

Do obwieszczenia w sposÓb zw_vczajowo przyiety (14 dni) w:
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-0l5 Warszawa
Urzędzie Miejskim w Sierpcu _ ul. Piastowska l1a, 09-200 Sierpc

l.
2'

Po obwieszczeniu n ależy niezwlocznie odesłać na adres:
Regionalna DyT ekcja Ochrony Srodowiska
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Wvwieszono dnia

Zdjęto dnia
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POSTANOWMNIE
Na podstawie aIt. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1'960 r. Kodeks postępowania adminiśtracyjnego
(Dz.U.z 2000 r. Nr 98' poz. |071' ze zm.),w związku z art.64 ust. 1 pkt 1, ust.3 i4 ustawy zdnia
3 puździemika2l08 r. o udostępnianiu informacjio środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr l99, poz. 1Ż27, ze
zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), a także $ 3 ust. l pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływaó na
środowiskooraz szczegółowych uwarunkowań zwięanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
spotządzenia rapoftu o oddziaĘwaniu na środowisko (Dz. U' Nr 257 poz. Ż573, ze zm.'1, nawiązując
do pisma dnia 14 sĘcznia 2010 r., znak: wsK 76Ż611-2/Ż010 Burmistrza Sierpca, po

z

przeanalizowaniu wniosku

o

wydanie

decyzj

i o

środowiskowych uwarunkowaniach wraz

z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcią złożonego przez L)rąd Miej ski w Sierpcu

wyrażąm opinię' że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Narutowicza w mieście
Sierpc, nic ina konie,;znoś-ci Fr-zcpro.ń adzenia cccny oddeialyłvania na śiodo-wisko.

UZASADNIENM
W dniu 18 stycznia 2010 r. do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie
wpłynął wniosek Butmistrza Sierpca z dnia 'l4 styczria Ż010 r., znak'. wsK 762611-2lŻ010 o opinię,
co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaĄrvania przedsięwzięcia na środowisko i określenie
ewentualnego zakesu raportu o oddział;'waniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego rra
budowie ul. Narutowicza w mieście SieIpc, w związku z wszczęciem postępowania w sprawie zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, wynikającej ze zmiany
zakresu planowanej inwestycj i.
Do wystąpienia Burmistrza Sierpca dołączyłkańę informacyjną kserokopię wniosku o zmianę
decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.0l.2010 r. oraz kopię mapy ewidenryjnej.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziĄwania na środowisko
przedmiotowej inwestycj i zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienianych w $ 3 ust. 1 pkt 5ó

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada Ż0o4 r. w sprawie określenia rodzaiów
przedsięwzięó mogących znacząco oddziabrvaó na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
zvłiązanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziałyrvarriu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz'2573 ze zm.'1.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów,
uwzględniając łącmie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. l ustawy ,,ooś'', Regionalny
Dyrektor ochrony Srodowiska w Warszawie uznał' że rozszęrzenie inwestycji o dodatkowe działki nie
będzie powodowało dodatkowych uciążliwościdla środowiska, w związku z czym nie ma
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaĘwania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
co uargumentował w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.
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a) skali przedsięwzięcia

iwielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych pIQpQĘjj

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie ulicy Narutowicza w mieście Sierpc i
obejmuje obszar południowy ulicy Narutowicza jako sięgacz do ulicy Wspólnej i ulicy Żeromskiego
oraz połączenie ulicy Narutowicza od skrzyżowania z ulicą okulickiego do ul. Bojanowskiej.
Całkowita długośćplanowanej ulicy wynosió będzie 2401' 67 m.
Planowane do wykonania łącmiki będzie miĄ długość'l01'67m' szerokośó 6,0 m. Połączenie z
ulicą Bojanowską i Wspólną oraz Zelomskiego będzie prowadzone po nowej trasie.

U)powiazan

z

innymi

p

przedsiewzięó zna.idujących się na obszarze. na którv bęllzie oddziĄwać przedsiewziecie

Planowana inwestycja nie jest powią7ana z innymi przedsięwzięciami, w zlviąku z czym nie
nasĘri kumulowanie się jej oddziĄwania z innymi.
c) wykorzystania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się zużywanie następujących surowców i materiałów:
- żwir _ około 800
-

Mg,

kuszywo łamane _ około 1000 Mg'

- mieszanki mineralno-asfaltowe

- około l000 Mg.

d) emisj i i występa]ryądąinnY9h-uEąZ!!]vasai

Roboty wykonywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia to typowe roboty drogowe, niekorzrystne
oddział},wania jakie mogą wystąpió będą krótkotrwałe i będą związanę z fazą realizacji
przedsięwzięcia.
Źródłern emisji zaniecryszczeń do powietrza będą samochody, maszyny i utządzenia pracujące
podczas: korytowania podłożagruntowego pod jezdnię i pobocza, transpońu i układania warstw
konstrukcyjnych oraz w czasie zagęszczania warstw konstrukcyjnych.
Zródłem halasu będą pracujące w czasie realizac1i przedsięwzięcia maszyny i urządzenia. Z karly
informacyjnej wynika, że z uwagi na niewielki ruch na przedmiotowej drodze, uciąŻliwości
akusĘczne nie będą wymagĄ Zastosowania innych niŻ pasy zieleni zabezpieczeil
przeciwhałasowych.
W czasie realizac1i inwestycji będą powstawały ściekibytowe, które będą gromadzone w dwóch
toaletach przenośnych, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Wody opadowe
odprowadzane będą do projektowanego kolektora w ulicy Narutowicza oraz istniejącego kolektora w
ul. Zeromskiego.

W czasie realizacji budowy przedmiotowych ulic będą powstawĄ odpady, w tym

odpady

niebezpieczne, które w dalszej kolejności zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom.

i

e)

rvąvka wystapienia poważnej awarii. przv

uwzględnieniu

stosowanvch technologii

Planowane przedsięwzięcie nie naleĄ do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia

poważnej awarii.

2.

Usl'tuowanie

orzedsie

zelśdnieniem moŻliweg

w szczeqólności DrzV istn
i-,o-anawiania sie zasobO

uwarunkowan mi€i

scolwo

go_=-uyzg.lślniaia.qę:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o pł}tkim zaleganiu wód podziemnvch

i

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych
innych o płytkim zalegarriu wód podziemnych.
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b)'obszarv wvbrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie lery poza obszaramj wybrzeźry.
c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie lezy poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary obięte ochrona. w Ęvm streł ochronne ujeó wód
śródladowvch

Z

i

obszary ochronne zbiorników wód

przedłożonej kaĘ informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, że jest ono położone w

występowania obszarów objętych ochroną

w tym w

i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ęonie
strefie ochronnej ujęÓ wód

e) obszary wymagajace specialnei ochrony ze względu na występQy@i9 g4luuków roślini zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przLrodnicąvch objęĘvch ochroną" w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochronv przyrody
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia Ż004 r. o ochronie prryrody. Najbliższy obszar Natura 2000, tj. Dolina Wkry i Mławki _
majduje się w odległościokoło l5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.
Po przeanalizowaniu charakteru i skali inwestycji, zwaŻywszy na jej lokalizację w obrębie miasta
Sierpc i odległośó od ww. obszaru Natura 2000' stwierdzono, że nie będzie ono mieó znaczącego
negatywnego oddziałyrvania na ww. obszar, jego integralnośó i powięania z innymi obszaram i.
f) obszary. na których standardy iakości środowiska został przekroczone

Z

przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarach,
j akości środowiskazostały przekroczone.

na których standardy

g) obszary o krajobrazie mającym znaczęnie historyczne. kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwesĘcji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) gestośó Zaludnienia w Mieście Sierpc wynosi 1 002.9 os./km'ż
i) obszarv przvlep.aiace do iezior

W zasięgu oddziaĄrvania inweĘcji i w jej najbliższej okolicy nie

występują jeziora

naturalne zbiomiki wód stojących.

i

inne

j) uzdrowiska i obszary ochronv uzdrowiskowei

Ęonie realizacji przedsięwzięcia brakjest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
:) noOzaj i stata moztiw
uĄff0ięoionvel'w+kt] j
iąoąa
W

a) zasiegu oddziahrłania _ obszaru geograficznego

i liczby ludności. na która przedsięwzięcie może

oddziałlrvaó

Zasięg przestrzenny oddziĄwania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia
mie.isca.iego real izac.i i.

b)

transgranicznego charakteru oddziaŁwvania przedsięwzięcia
Drąvrodnicze

na

poszczególne elemenąv

Planowana inwes{cja położona jest w centralnej częściPolski w związku z czym nie przewiduje
się możliwościwystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c)

wielkości i złożonościoddziatywania.

z

uwzględnieniem obciżenia istniejacei infrastrukturv

technicmej

|nformacje zawańe we wniosku stwierdzają brak możliwościwystąpienia oddziaływa{l o znacznej
wielkości lub złożoności.Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacąco negaĘrłłrieoddziaŁyvvać na
środowisko.
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d) nrawdopodobieństwa oddział.lrylania
Informacje Zawarte we wniosku potwierdzają pewnośó wystąpienia oddział}rrań na etapie
realizacji pfzedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaĘwania będąmiĄ jedynie zasięg lokalny i ograniczą
się do terenu oraz okresu budowy.

e) czasu trwania. czestotliwości i odwracalności oddziaływania

z

oddziałyrvania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne,
wyjątkiem tych dotyczących usunięcia drzew zlajdujących się w bezpośrednim sąsiedŹwie

prowadzonych prac.

Po

przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysfuguje zażalenie.
Z up. Regionabcgo Dyrehora Ochrony Śmdowiska

w Warszawie

Nątąlią Marczvkiewicz

kpJ;."&-

Naózelnik lVvdziału

ocen oddziaływałńa'Na Środowisko

Otrzvmuia:

1.

2.
3.

Prerydent Miasta Sierpc
ul. Piastowska 11 a, 09-200 Sierpc;
Pozostał€ shony stosownie do axt.49 Kpa;
a/a.

Do wiadomości:
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Sierpcu
ul. Piastowska l1 a, 09-200 Sierpc
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