PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mińsku Mazowieckim
Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax 2.5.-758-2242

Mińsk Mazowiecki, dnia 23.10.2018 r.

ZN.4510.51.2018
WPŁYNĘLO
STANISŁAWÓW
URZĄD GM1NY
.....

I

- 46,
uta

30. 10: 7018

L ..
_

9416

:4 0.A,S,

Wójt Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanislawów

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim działając
na podstawie art. 78 ust.1 pkt. 2 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 2017 r. poz. 1405, z późń. zm.) oraz art. 1 pkt li art. 10
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1261, z późń. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Stanisławów z dnia
4 października 2018 r. (10.10.2018 r. data wpływu do kancelarii PSSE) znak.: RGK.6220.5.2018,
dotyczącym projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „rozbudowie
drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów"
uznaje, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane.
Uzasadnienie
Rozpatrywaną inwestycję zalicza się na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 60 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 2017 r. poz.
1405, z późń. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.
Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez
miejscowość Stanisławów od km 224+728 do km 230+059,23. Zlokalizowana będzie na terenie
gminy Stanisławów, w miejscowościach Legacz, Stanisławów, Rządza, Oldakowizna.
Z karty informacyjnej wynika, że w ramach inwestycji przewiduje się, m.in.:
• przebudowę skrzyżowań, w tym skrzyżowania w km ok. 226+358 i ok. 227+119
(skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 637) — skrzyżowania typu rondo
• budowę ciągów pieszo — jezdnych (dróg lokalnych obslugujących przyległy teren;
o parametrach umożliwiających lokalny ruch samochodów ciężarowych): m.in. w zakresie:
od strony wschodniej:
- od dotychczasowego skrzyżowania z ul. Przemysłową ok. km 225+770 do przebudowywanej
drogi powiatowej nr 2214W km ok. 226+900, od strony zachodniej:
- od dotychczasowego skrzyżowania z ul. Wiatraczną ok. km 225+770 do km ok. 225+250,
- od skrzyżowania z ul. Senatorską w km ok. 226+435 do skrzyżowania w km 227+119 wraz
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z uwzględnieniem możliwości włączenia się z ciągu do skrzyżowania w km 227+119,
• kanalizację ruchu na ciągu DK 50 - skrzyżowanie w km ok. 224+880 (m. Legacz), w km ok.
229+693 ( m. Wólka Piecząca) ,w km 229+907 (m. Rządza),
• budowę/przebudowę/remont ciągów pieszych oraz budowę ścieżek rowerowych/ciągów pieszo
- rowerowych na całym odcinku drogi krajowej nr 50 objętym opracowaniem,
• budowę odwodnienia w zakresie:
- wykonania rowów przydrożnych w przekroju półulicznym,
- budowy kanalizacji deszczowej/burzowej i innych elementów odwodnienia, takich jak:
urządzenia podczyszczające wody opadowe (separatory, osadniki), zbiorniki retencyjne,
• budowę nowych zjazdów, przebudowy/remontu istniejących oraz likwidacji zbędnych,
istniejących zjazdów,
• budowę/przebudowę/remont zatok autobusowych,
• przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego (w tym w miejscach kolizji
z istniejącymi/projektowanymi ciągami komunikacyjnymi, budowa wzdłuż projektowanych
ciągów),
• przebudowę infrastruktury, w zakresie usunięcia kolizji z istniejącą siecią wodociągową,
kanalizacyjną, gazową
średniego i wysokiego ciśnienia, telekomunikacyjną
i elektroenergetyczną usunięcie kolidujących z wykonaniem robót budowlanych drzew
i krzewów zlokalizowanych na terenie inwestycji,
• wykonanie nasadzeń roślinności,
• budowę ekranów akustycznych,
• budowę ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów,
• budowę przepustów hydraulicznych pełniących funkcję przejść dla płazów w km ok. 225+310,
229+262 i 229+530,
• przebudowę istniejącego przepustu na cieku Górmik w ok. km 226+326, w ramach której
projektuje się żelbetowy przepust o konstrukcji skrzynkowej zamkniętej,
• przebudowę/budowę pozostałych przepustów pod pozostałymi ciągami drogowymi, zjazdami
i skrzyżowaniami, w ciągu rowów odwadniających i melioracyjnych,
• przebudowę oraz poprawy stanu technicznego zespolonego mostu nad rzeką Rządzą w ok. km
229+813 z uwzględnieniem m. in.:
- obustronnego poszerzenia obiektu,
- wymiany kamiennych ścieków przykrawężnikowych,
- zabezpieczenia drobnych rys i przecieków na przyczółkach,
- zabezpieczenia antykorozyjne rur wpustowych,
- remontu nawierzchni,
- zastosowania dylatacji modułowych,
- zastosowania lub zwiększenia długości płyt przejściowych,
- uwzględnienie pólek dla zwierząt,
• dobudowy oddzielnej dwuprzęsłowej kładki dla pieszych o konstrukcji zespolonej.
Zgodnie z opisem zamieszczonym w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia bezpośredni
wpływ fazy eksploatacji inwestycji na klimat akustyczny sąsiedztwa będzie znikomy z uwagi
na zastosowanie ekranów akustycznych. Ekrany akustyczne pozwolą zachować wymaganą
jakość klimatu akustycznego oraz skutecznie ograniczą negatywny wpływ przedsięwzięcia
na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Jak wynika z analiz przeprowadzonych w załączonej karcie przy zastosowaniu
zaplanowanych działań dotyczących organizacji etapu budowy i eksploatacji przedsięwzięcia,
przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała znacząco negatywnego oddziaływania
na środowisko przyrodniczo - krajobrazowe i kulturowe.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródlem transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 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 2017 r. poz. 1405, z późń.
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zm.), a także dane zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej, w tym: rodzaj, skalę
przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, uwarunkowania wynikające z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj technologii, wykorzystywanie materiałów, paliw
i energii, rozwiązania chroniące środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie źródlem
zagrożenia dla środowiska oraz nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Załączniki nie pozostają w aktach
sprawy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.
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W zalaczeniu:
- karta informacja przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej,
- zaświadczenie o przeznaczeniu działek w mpzp.
Sprawę prowadzi: Dorota Kulma
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