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DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt. 4 i art. 84 i 85 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr
199,poz.1227 ze zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku
przedłożonego przez Powiatowy zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II
173/175 , 99 – 400 Łowicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i po
zapoznaniu się z opinią Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30
września WOOŚ.4240.830.2013.K.A. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łowiczu z nia 23.09.2013 nr PSSE ZNS 481/16/2013 oraz z dnia 01.10.2013
znak PSSE ZNS 481/16/1/2013
orzekam
I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia
polegającego Odbudowie mostu na rzece Kalinówka w ciągu drogi powiatowej nr2745E
relacji Domaniewice – Skaratki.
II. Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia:
1/ Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; przedsięwzięcie będzie polegało na odbudowie
mostu na rzece Kalinówka

w ciągu drogi powiatowej nr2745E relacji Domaniewice –

Skaratki
2/ realizacja planowanej inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem : betonu – ok. 40 m³
, stali zbrojeniowe ok. 1.000 kg , mieszanki bitumicznej na nawierzchnię – ok. 200 kg/m²,
kruszywa łamanego – ok. 100m³ , krawężników – ok. 60 mb , oleju napędowego – ok. 750 kg.
3/ uciążliwości związane z pracami budowlanymi , generowanie odpadów ,emisja hałasu na
skutek pracy sprzętu ciężkiego , emisja pyłów i gazów do powietrza winny być
zminimalizowane poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko.
-drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu projektowanej inwestycji należy osłonić przed
ewentualnymi urazami mechanicznymi,
prace ziemne w sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie
prace budowlane winny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków i poza tarłem ryb,
stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami określonymi w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do

środowiska /Dz.U.2005.263.2202 ze zm/
w razie wycieku paliwa lub oleju należy zabezpieczyć miejsce wycieku ,przy użyciu
sorbentów i powiadomić odpowiednie służby w celu likwidacji skutków zdarzenia.
Zanieczyszczona ziemię przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i
rekultywacji
podręczne magazyny paliw i smarów izolować od gruntu materiałem nieprzepuszczalnym
tankowanie maszyn i pojazdów budowlanych ograniczyć do niezbędnego minimum w
miejscach do tego wyznaczonych , na na odpowiednio zabezpieczonym podłożu , paliwem
dowożonym w niezbędnych ilościach,
serwis maszyn budowlanych winien odbywać się tylko poza terenem budowy
zaplecze technologiczne budowy należy zlokalizować z dala od koryta rzeki oraz terenów
podmokłych i użytków rolnych,
prace ziemne w sąsiedztwie rzeki winny być zorganizowane , aby do minimum ograniczyć
wymywanie mas ziemnych do rzeki
wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania w czystości placu budowy oraz
dojazdów do placu budowy,
prace budowlane w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie winny być prowadzone
jedynie w porze dziennej
gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach/Dz.U.2013.21/
pracownikom budowlanym zapewnić zaplecze sanitarne. Ścieki socjalno – bytowe należy
gromadzić czasowo w przenośnych sanitariatach z bezodpływowymi szczelnymi zbiornikami
opróżnianymi przez specjalistyczne firmy
przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
transport materiałów sypkich winien odbywać się pojazdami do tego przystosowanymi,
przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami,
ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 04.09.2013 / data wpływu 05.09.2013/ Powiatowy Zarząd Dróg i
Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 173/175 , 99 – 400 Łowicz zwrócił się o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na odbudowie mostu na rzece Kalinówka w ciągu drogi powiatowej nr 2745E
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relacji Domaniewice – Skaratki. Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz.U.Nr 213,poz.1397/
Mając to na uwadze Wójt Gminy Domaniewice zasięgnął Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Łowiczu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził , że nie ma potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika ,iż

przedsięwzięcie obejmuje odbudowę

uszkodzonego obiektu mostowego nad rzeką Kalinówką w ciągu drogi powiatowej nr 2745E
relacji Domaniewice-Skaratki. W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obecnej
znajduje się uszkodzony most jednoprzęsłowy, którego ustój nośny stanowi żelbetowa płyta.
Obecny stan techniczny mostu jest awaryjny w wyniku pęknięcia i osiadania przyczółka
południowego. Dojazdy do mostu prowadzą drogą o nawierzchni bitumicznej.

Celem wykonania odbudowy jest przywrócenie przeprawy nad rzeką Kalinówką w
ciągu drogi powiatowej nr 2745E. W wyniku podmycia w czerwcu 2013 r. korpus przyczółka
południowego pękł a następnie znaczna jego cześć osiadła. Bezpośrednio nad uszkodzonym
przyczółkiem, uległa uszkodzeniu nawierzchnia w obrębie skrzydeł. Nawierzchnia zapadła się
odkrywając tylną ściankę przyczółka i wewnętrzną powierzchnię belki pod poręczowej. W
wyniku powyższych uszkodzeń obiekt został wyłączony z ruchu.
Nowy, odbudowywany obiekt będzie konstrukcją ze stalowych blach falistych typu
Super Cor lub innej konstrukcji o parametrach technicznych nie gorszych niż dla konstrukcji
wymienionej. Wysokość w kluczu konstrukcji stalowej wyniesie 2610 mm, natomiast
rozpiętość będzie 7025 mm.
W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty otrzymania za moim
pośrednictwem.
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2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 199,poz. 1227 z późn zm.)
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W w/w termin może ulec
wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo
oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
praw własności i uprawnień osób trzecich.
4. W przypadku , kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o
ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt , należy uzyskać stosowne zezwolenie , o
których mowa w art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009 r. Nr 151,poz.1220, z późn zm.)
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują :
1. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu , ul. Jana Pawła II 173 / 175
2. Skarb Państwa Marszałek Województwa Łódzkiego ul. Piłsudskiego 8
90 – 051 Łodź
3. Sołtys wsi Skaratki
4. a/a
Decyzja zostaje opublikowana
1. Na tablicy Urzędu Gminy w Domaniewicach,
2. W biuletynie informacji publicznej Gminy Domaniewice
Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski
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Załącznik do decyzji Wójta Gminy Domaniewice
GKP 6220.3.2013 z dnia 03.10.2013

Charakterystyka przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie obejmuje odbudowę uszkodzonego obiektu mostowego
nad rzeką Kalinówką w ciągu drogi powiatowej nr 2745E relacji Domaniewice-Skaratki. W
miejscu projektowanej inwestycji w chwili obecnej znajduje się uszkodzony most
jednoprzęsłowy, którego ustój nośny stanowi żelbetowa płyta. Obecny stan techniczny mostu
jest awaryjny w wyniku pęknięcia i osiadania przyczółka południowego. Dojazdy do mostu
prowadzą drogą o nawierzchni bitumicznej.
Celem wykonania odbudowy jest przywrócenie przeprawy nad rzeką Kalinówką w
ciągu drogi powiatowej nr 2745E. W wyniku podmycia w czerwcu 2013 r. korpus przyczółka
południowego pękł a następnie znaczna jego cześć osiadła. Bezpośrednio nad uszkodzonym
przyczółkiem, uległa uszkodzeniu nawierzchnia w obrębie skrzydeł. Nawierzchnia zapadła się
odkrywając tylną ściankę przyczółka i wewnętrzną powierzchnię belki podporęczowej. W
wyniku powyższych uszkodzeń obiekt został wyłączony z ruchu.
Nowy, odbudowywany obiekt będzie konstrukcją ze stalowych blach falistych typu
SuperCor (schemat przekroju S.C.-28B) lub innej konstrukcji o parametrach technicznych nie
gorszych niż dla konstrukcji wymienionej. Wysokość w kluczu konstrukcji stalowej wyniesie
2610 mm, natomiast rozpiętość będzie 7025 mm.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz o
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.
Uszkodzony most jest jednoprzęsłowym obiektem o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej. Ustrój nośny stanowi żelbetowa płyta o stałej grubości ~30 cm z
monolitycznymi, wyniesionymi gzymsami. Podpory wykonane są w postaci ścian
kamiennych grubości około 45 cm, posadowionych bezpośrednio. Obiekt wyposażony jest w
jezdnię o nawierzchni bitumicznej, bez krawężników z obustronnymi poboczami.
Zabezpieczenie ruchu stanowią, kotwione kotwami wklejanymi barieroporęcze sprężyste o
rozstawie słupków 1,50 m. Nie ma łożysk ani urządzeń dylatacyjnych. Na obiekcie nie
występują urządzenia obce. Na dojazdach do obiektu nawierzchnia drogi jest bitumiczna.
Podstawowe parametry geometryczne istniejącego mostu:
długość całkowita mostu 5,90 m;
szerokość całkowita 5,90 m;
rozpiętość teoretyczna 5,45 m;
światło poziome mostu 5,0 m
szerokość jezdni ~3,40 m;
szerokość poboczy ~ 1,85 m (~0,95m + ~0,90 m);
kąt skrzyżowania osi mostu względem osią jezdni: 90o;
ukształtowanie jezdni w planie na obiekcie: na prostej.
Obiekt znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej na działkach o numerach
ewidencyjnych 940 i 941. Wraz z odbudową mostu zostanie wykonany remont nawierzchni
na dojazdach wraz z korektą niwelety jezdni na długości około 40 m po obu stronach mostu.
Remont nawierzchni będzie polegał na dostosowaniu niwelety jezdni na dojazdach do
niwelety jezdni na moście. Obiekt mostowy wraz z remontowaną drogą zajmie powierzchnię
około 600 m2.
Jezdnia na moście oraz dojazd od strony Domaniewic (od południa) znajduje się na
prostej, natomiast dojazd od strony Lisiewic Dużych (od północnej strony) biegnie w łuku
poziomym.
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W obrębie mostu wzdłuż drogi powiatowej po obu stronach znajdują się skarpy
porośnięte trawą.
Brzegi rzeki pod obiektem oraz w jego sąsiedztwie nie są uregulowane.
W bliskim sąsiedztwie mostu nie występują żadne zabudowania. Najbliższe
zabudowanie znajduje się około 55 m od krawędzi mostu na dojeździe od miejscowości
Domaniewice.
Podczas odbudowy obiektu oraz wykonywaniu korekty niwelety drogi na dojazdach,
część wymienionej wyżej zieleni ulegnie zniszczeniu. Przewiduje się konieczność usunięcia
kilku m2 drobnych krzewów będących w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Mając na uwadze powyższe, odbudowa mostu nie spowoduje istotnych zmian w
istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.
3. Rodzaj technologii:
Przy odbudowie obiektu nie przewiduje się stosowania nowych, nieznanych
dotychczas technologii ani nowych, niesprawdzonych materiałów. Podstawowe materiały to
przede wszystkim beton, stal, grunt oraz masy asfaltowe i żywiczne. Sposób budowy jest
ogólnie znany i stosowany w krajowym budownictwie.
W celu przywrócenia przejezdności drogi powiatowej, zapewnienia odpowiedniej
nośności odpowiadającej klasie drogi oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu, istniejący most
jednoprzęsłowym zostanie rozebrany wraz z przyczółkami, a w jego miejsce zostanie
wykonany nowy obiekt będący konstrukcją podatną z blachy falistej o profilu skrzynkowym.
W celu polepszenia warunków przepływu wody rzeki Kalinówka światło poziome mostu
zostanie zwiększone z 5,00 m do ~6,43 m.
Odbudowa obiektu mostowego będzie polegała na wykonaniu konstrukcji ze
stalowych blach falistych typu SuperCor (schemat przekroju S.C.-28B) lub innej konstrukcji
o parametrach technicznych nie gorszych niż dla konstrukcji wymienionej. Obiekt będzie
posadowiony na fundamencie podatnym wykonanym w postaci blach falistych
przymocowanych systemowo do konstrukcji stalowej. Wysokość w kluczu konstrukcji
stalowej wyniesie 2610 mm, natomiast rozpiętość będzie 7025 mm.
Na moście zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5,5 m w świetle krawężników,
opaska bezpieczeństwa po stronie wody dolnej oraz chodnik dla pieszych po stronie wody
górnej. Krawędzie obiektu będą zabezpieczone barieroporęczami ochronnymi. Odwodnienie
obiektu będzie powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych
oraz podłużnych nawierzchni jezdni, chodnika, opaski oraz poboczy na dojazdach. Woda
opadowa z obiektu będzie odprowadzana powierzchniowo na dojazdy, a dalej poprzez ścieki
skarpowe do rzeki.
Wraz z odbudową mostu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp cieku pod
mostem oraz powyżej i poniżej mostu na długości 10 m płytami betonowymi typu YOMB.
Podstawowe parametry geometryczne projektowanego mostu:
długość całkowita mostu 7,56 m mierząc wraz ze stalowymi żebrami
wzmacniającymi;
szerokość całkowita 9,30 m;
światło poziome mostu ~6,43 m;
kąt skrzyżowania osi mostu względem osi jezdni: 90o.
Projekt odbudowy obejmuje:
rozbiórkę nawierzchni jezdni na moście i dojazdach;
rozbiórkę nasypów w rejonie podpór;
rozbiórkę pomostu wraz z wyposażeniem;
rozbiórkę kamiennych podpór;
montaż konstrukcji SuperCor na fundamencie podatnym z blach falistych;
wykonanie ścian czołowych mostu;
zasypanie nowej konstrukcji gruntem wraz z zagęszczeniem;
dostosowanie niwelety drogi na dojazdach;
wykonanie żelbetowych kap chodnikowych;
ułożenie krawężników na moście i dojazdach;
wykonanie elementów wyposażenia;
wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni na moście i dojazdach;
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zamontowanie elementów bezpieczeństwa;
korektę i umocnienie skarp nasypu oraz skarp rzeki.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii.
Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na
czas wykonywania robót budowlanych. Ilość wszystkich materiałów i mediów uzależniona
będzie od czasu wykonywania robót przez wykonawcę prac budowlanych. W okresie
eksploatacji mostu i drogi nie przewiduje się bieżącego wykorzystania wody, surowców,
materiałów, paliw oraz energii.
Przewidywana ilość materiałów wykorzystywanych do budowy mostu i drogi:
beton: ~ około 40 m3;
stal zbrojeniowa:~ około 1000 kg;
mieszanki bitumiczne na nawierzchnię: ~ 200 kg/m2;
kruszywo łamane: ~ 100 m3;
krawężniki: ~ 60 mb;
olej napędowy: ~ 750 kg.
Woda potrzebna w czasie budowy do celów technologicznych i socjalno bytowych
pracowników budowy, będzie zapewniona przez wykonawcę robót, poprzez zorganizowanie
odpowiedniego zaplecza socjalnego.
W czasie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba zaopatrywania go w wodę oraz
energię elektryczną, cieplną czy gazową.
6. Rozwiązania chroniące środowisko
Na etapie budowy obiektu przewidziano wykonanie działań zabezpieczających wody
podziemne przed zanieczyszczeniem, polegających na uszczelnieniu ewentualnych placów
postoju maszyn budowlanych i stosowanie maszyn w pełni sprawnych technicznie, bez
możliwości wycieków płynów eksploatacyjnych. Organizacja zaplecza budowy spełniać
powinna wymogi przepisów ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.
Przewidziano w jak najszerszym zakresie pozostawienie istniejącej szaty roślinnej w
stanie zastałym. Jedynie część roślinności w postaci traw oraz drobnych krzewów ulegnie
zniszczeniu w zakresie niezbędnym do wykonania odbudowy obiektu.
Odpady powstałe w fazie budowy obiektu w miarę możliwości zostaną wykorzystane
wtórnie. Odpady, dla których taka możliwości nie istnieje, będą zagospodarowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Emisja hałasu w fazie budowy będzie spowodowała przede wszystkim przez pracę
maszyn wykorzystywanych na terenie budowy. Oddziaływanie hałas będzie krótkotrwałe.
Należy jednak wykluczyć wykonywanie prac budowlanych w nocy.
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych:
W czasie budowy kwestia ścieków socjalno-bytowych zostanie rozwiązaną przez
wykonawcę robót budowlanych poprzez wygospodarowanie zaplecza wyposażonego w
przewoźne sanitariaty. Po zakończeniu robót budowlanych ścieki socjalno-bytowe nie będą
generowane.
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
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Nie dotyczy.
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi itp.):
Woda z obiektu będzie spływała powierzchniowo z pasów ruchu oraz kap
chodnikowych dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym.
Na moście i na fragmencie dróg dojazdowych przewiduje się wykonanie krawężnika
po obu stronach mostu. Woda z pasów ruchu i kap chodnikowych będzie spływała wzdłuż
krawężnika poza obiekt, następnie będzie skierowana do prefabrykowanych ścieków
skarpowych, które będą odprowadzały wodę do rzeki Kalinówka.
Przewidywana ilość ścieków pochodzących z deszczu miarodajnego przypadająca na
cały obiekt wynosi ~ 0,6 l/s. Sytuacja, dotycząca odprowadzania wód opadowych wskutek
wykonywania nowego obiektu, nie ulegnie zmianie.
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie
w szczelnych pojemnikach):
Odpady powstałe w fazie budowy obiektu w miarę możliwości zostaną wykorzystane
wtórnie. Odpady, dla których taka możliwości nie istnieje, będą zagospodarowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót budowlanych odpady nie będą
generowane.
e) ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów
powodujących uciążliwości (np. odory)
Nie dotyczy.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz, U. nr 92, poz, 880 ze zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia
Gmina Domaniewice leży w województwie łódzkim, w powiecie łowickim około 12
km w kierunku południowo-wschodnim od Łowicza.
Odbudowywany most nie znajduje się na obszarze chronionym.
Planowane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego (fauny i flory).
Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski
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