Sztum, dnia 6.04.2022r.
GKV.6220.10.7.2021
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 71 ust. 1 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła Pani Agnieszka
Łuniewska-Jarzyna Kierownik Referatu Inwestycji i Majątku Urzędu Miasta i Gminy ul.
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin –
Ramzy Małe w Gminie Sztum” przewidzianego do realizacji na działkach nr 126/3, 114/1, 120,
123, 312, ob. Barlewice, działki nr 370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9, 350/2, 353/4, 366 ob.
Postolin, gmina Sztum.
orzekam:
1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin –
Ramzy Małe w Gminie Sztum” przewidzianego do realizacji na działkach nr 126/3,
114/1, 120, 123, 312, ob. Barlewice, działki nr 370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9, 350/2,
353/4, 366 ob. Postolin, gmina Sztum..
2. Nałożyć na wykonawcę poniższe wymagania dotyczące etapu realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia:
Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
a) uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w
sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, minimalizować poprzez prowadzenie prac
budowlanych w porze dziennej (w godzinach 6.00 -22.00), z wyłączeniem okresów
budowy, gdzie z technologicznego bądź organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest
ciągłość prowadzenia prac;
b) naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnianie paliwa
wykonać w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, na
uszczelnionym podłożu;
c) zabezpieczyć miejsce budowy, miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca
eksploatacji urządzeń mechanicznych przed ewentualnym zanieczyszczeniem
środowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie i uszczelnienie terenu oraz
wyposażenie punktów tankowania w sorbenty substancji ropopochodnych;
d) w przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek
przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntów; zapewnić sprawne
usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej
warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy;
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e) transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo i materiały budowlane
przykryć, a teren budowy w okresach suszy zraszać wodą, w celu ograniczenia wtórnego
pylenia;
f) zaplecze budowy, bazę materiałowo sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów
zlokalizować w miejscu uwzględniającym ochronę zadrzewień, zakrzewień oraz terenów
leśnych, terenów wodno-błotnych (łąk, pastwisk, rowów melioracyjnych);
g) wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od
1 marca do 31 sierpnia, dopuszczalne jest prowadzenie prac w ww. okresie pod nadzorem
ornitologa;
h) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt. Codziennie, przed przystąpieniem
do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie
przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie
prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany
do tego sprzęt dezynfekować;
i) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami – bez uszkodzenia kory;
j) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej
niż 10 m od pnia drzewa;
k) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
l) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy
korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe
do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin.
Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym
przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
m) usuniętą warstwę glebową gromadzić na ,,skład”, a następnie wykorzystać w celu
rekultywacji terenów przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do
kształtowania terenów zieleni.
n) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od
urządzenia wodnego (rowu). Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów,
koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
o) należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
p) ścieki socjalno-bytowe z terenu przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
q) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość,
składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
r) zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń
wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
s) w przypadku konieczności podczyszczania wody spływającej z pasa budowy zastosować
filtry piaskowe.
t) wody opadowe i roztopowe odprowadzać do przydrożnych rowów i przepustów.
3. Uczynić Charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
W dniu 16.12.2021r. do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum został złożony wniosek
(nr rej. 12145/21), który złożyła Pani Agnieszka Łuniewska-Jarzyna Kierownik Referatu
Inwestycji i Majątku Urzędu Miasta i Gminy ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum”.
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 73
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) obwieszczeniem oznaczonym
numerem GKV.6220.10.1.2021 z dnia 23.12.2021r. poinformowano o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony postępowania. W
zawiadomieniu wskazano na możliwość zapoznania się z wnioskiem oraz dokumentacją
sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pokój nr 56 (II
piętro), w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, w środę w godzinach 7.30
– 17.00 i piątek w godzinach 7.30 – 14.00. Pismem GKV.6220.10.2.2021 z dnia 23.12.2021r.
przekazano informacje o wszczętym postępowaniu i możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy do Gminy Mikołajki Pomorskie z prośbą o poinformowanie stron
postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty.
Działając w oparciu o art. 64 ust. 1 i ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 ze zm.), pismem oznaczonym numerem GKVII.6220.10.2.2021 z dnia 28.12.2021r.
wystąpiono z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie o wyrażenie opinii w przedmiocie
konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na
środowisko.
Dnia 21.01.2022r. (nr rej. 838/22) wpłynęło zawiadomienie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Tczewie o sygn.
GD.ZZŚ.4.435.402.2021.KP z dnia 17.01.2022r. informujące o przekazaniu pisma
GKVII.6220.10.2.2021 z dnia 28.12.2021r. w sprawie wyrażenie opinii w przedmiocie
konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na
środowisko, zgodnie z właściwościami do Zarządu Zlewni w Elblągu jako organowi
właściwemu.
Dnia 25.01.2022r. (nr rej. 1008/22) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WOO.4220.42.2022.AJM.1 z dnia 20.01.2022r. wezwał
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o złożenie wyjaśnień co do informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia, poprzez wskazanie działek ewidencyjnych, na których
realizowana będzie inwestycja, uszczegółowić zakres planowanej wycinki poprzez określenie
terminu usunięcia i wskazanie gatunków drzew i krzewów planowanych do usunięcia,
określenie pokrycia nieruchomości szatą roślinną, uzupełnienie informacji dotyczących
herpetofauny i awifauny w obrębie inwestycji i terenu oddziaływania, a także określić
przewidywaną emisję hałasu. Organ prowadzący postępowanie pismem GKV.6220.10.3.2021
z dnia 28.01.2022r. wezwał wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z
wezwaniem organu opiniującego. Ponadto Wnioskodawca poinformował o zmianie nazwy
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przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe od ulicy
Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną” na „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G
Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum” – zakres inwestycji, a także sposób realizacji
przedsięwzięcia nie uległy zmianie. Wnioskodawca w odpowiedzi dnia 31.01.2022r. przedłożył
uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z żądaniem.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem GKV.6220.10.4.2021 z dnia 7.02.2022r. przekazał
uzupełnienie przedłożone przez wnioskodawcę Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
Dnia 31.01.2022r. (nr rej. 1321/22) wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o sygn. GD.ZZŚ.2.435.12.2022.PK z dnia
27.01.2022r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan
zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych dla
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie
Sztum”. Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż: „Po przeanalizowaniu załączonej
do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację
przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan
jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w
«Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły», przyjętym rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i 1958), przy
zachowaniu uwarunkowań zawartych w niniejszej opinii.”. Jednocześnie organ określił
następujące warunki i wymagania:
1. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od
urządzenia wodnego (rowu). Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów,
koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty. W celu neutralizacji
ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z
wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
3. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
4. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą olejów środków transportu,
maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych,
zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowowodnego i wód powierzchniowych.
5. Ścieki socjalno-bytowe z terenu przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach
sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
6. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich
ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
7. Zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń
wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
8. W przypadku konieczności podczyszczania wody spływającej z pasa budowy
zastosować filtry piaskowe.
9. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do przydrożnych rowów i przepustów.
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Dnia 24.02.2022 (nr rej. 2490/22) wpłynęło pismo z Urzędu Gminy w Mikołajkach
Pomorskich
przekazujące
wywieszone
na
tablicy
ogłoszeń
Obwieszczenie
GKV.6220.10.1.2021 z dnia 23.12.2021r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-GdWOO.4220.42.2022.AJM.2 z dnia 24.02.2022r. (data wpływu 28.02.2022r. nr rej. 2603/22)
informujące, o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ze względu na złożony charakter
sprawy, wyznaczając jednocześnie nowy termin na dzień 18.03.2022r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-GdWOO.4220.42.2022.AJM.3 z dnia 9.03.2022r. (data wpływu 10.03.2022r. nr rej. 3039/22)
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramzy Małe w Gminie
Sztum”. Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach następujących warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia:
a) uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w
sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, minimalizować poprzez prowadzenie prac
budowlanych w porze dziennej ( w godzinach 6.00 -22.00 ), z wyłączeniem okresów
budowy, gdzie z technologicznego bądź organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest
ciągłość prowadzenia prac;
b) naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnianie paliwa
wykonać w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, na
uszczelnionym podłożu;
c) zabezpieczyć miejsce budowy, miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca
eksploatacji urządzeń mechanicznych przed ewentualnym zanieczyszczeniem
środowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie i uszczelnienie terenu oraz
wyposażenie punktów tankowania w sorbenty substancji ropopochodnych;
d) w przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek
przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntów; zapewnić sprawne
usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięc8ie skażonej
warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy;
e) transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo i materiały budowlane
przykryć, a teren budowy w okresach suszy zraszać wodą, w celu ograniczenia wtórnego
pylenia;
f) zaplecze budowy, bazę materiałowo sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów
zlokalizować w miejscu uwzględniającym ochronę zadrzewień, zakrzewień oraz terenów
leśnych, terenów wodno-błotnych (łąk, pastwisk, rowów melioracyjnych,);
g) wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od
1 marca do 31 sierpnia, dopuszczalne jest prowadzenie prac w ww. okresie pod nadzorem
ornitologa;
h) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt. Codziennie, przed przystąpieniem
do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie
przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie
prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany
do tego sprzęt dezynfekować;
i) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami – bez uszkodzenia kory;
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nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej
niż 10 m od pnia drzewa;
k) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
l) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy
korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe
do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin.
Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym
przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
m) usuniętą warstwę glebową gromadzić na „skład”, a następnie wykorzystać w celu
rekultywacji terenów przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do
kształtowania terenów zieleni.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku do dnia wydania niniejszej
decyzji nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie wobec czego zgodnie z art. 78 ust. 4
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).
Na podstawie art. 85 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej analizy uwarunkowań, o których
mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a mianowicie:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnienie:
A. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej na odcinku
Czernin – Ramzy Małe o łącznej długości ok. 3600m. Istniejąca droga posiada częściowo
nawierzchnię utwardzoną z płyt drogowych betonowych typu MON, a także w części jest drogą
gruntową. Obecna droga jest jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy „L” i o szerokości ok. 3m.
Obecna droga ze względu na zły stan nawierzchni wymaga przebudowania. Inwestycja
przewidziana jest do realizacji na działkach nr 126/3, 114/1, 120, 123, 312, ob. Barlewice,
działki nr 370, 380, 368, 369/2, 369/1, 384/9, 350/2, 353/4, 366 ob. Postolin, gmina Sztum.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez podniesienie
jej parametrów:
• szerokości jezdni, chodników i poboczy – normatywna,
• klasa techniczna L
• kategoria ruchu KR1
• obciążenie 115 kN/oś
• okres eksploatacji 20 lat
• prędkość projektowa – 50 km/h.
Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje: roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie wraz z profilowaniem, wykonanie nawierzchni
jezdni oraz zjazdów, wykonanie poboczy żwirowych, remont istniejących przepustów pod
zjazdami oraz drogą, wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z
nawierzchnią drogi, budowę kanału technologicznego obejmującego wykonanie kanałów
technologicznych dla umożliwienia bezkolizyjnego ułożenia nowych sieci teletechnicznych
oraz innych sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie doświetlenia skrzyżowania na końcu
trasy poprzez ustawienie słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonanie zieleńców
j)
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poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą, wycinka kolidujących drzew,
oczyszczenie i reprofilacja istniejących rowów odparowywujących, wykonanie robót
wykończeniowych i porządkowych, wykonanie oznakowania pionowego (stała organizacja
ruchu), inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi.
Odwodnienie drogi poprowadzone będzie poprzez powierzchniowy spływ wód do istniejących
rowów i przepustów.
Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia: nawierzchnia betonowa z płyt drogowych betonowych pełnych typu MON,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa.
Mijanki: nawierzchnia betonowa z płyt drogowych wielootworowych, podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odcinająca z piasku.
Zjazdy na posesje: kostka brukowa betonowa - 8cm, podsypka cementowo-piaskowa,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa.
Pobocza: kruszywo naturalne z dodatkiem łamanego stabilizowanego mechanicznie.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie kanały technologicznego zgodnie z
obowiązującymi normami.
Projektowana inwestycja przewiduje:
- podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców przyległych gospodarstw,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
- eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym,
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej i konkurencyjności regionu,
- zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych.
B. Powiazań z innymi przedsięwzięcia, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: e
oddziaływać przedsięwzięcie:
Analizując możliwe oddziaływania skumulowane, należy stwierdzić, że w obrębie
analizowanego obszaru nie są realizowane i nie są planowane do realizacji działania o tym
samym charakterze, których skutki mogą powodować skumulowanie się oddziaływań i
powodować powstawanie nowego rodzaju odziaływania.
C. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
Planowa inwestycja nie wykorzystuje zasobów naturalnych. Jest zlokalizowana w pasie
drogowym istniejącej drogi. Wzdłuż pasa drogowego rozwija się roślinność o charakterze
ruderalnym, w których przeważają gatunki trawiaste, a także przydrożne drzewa i krzewy. W
ramach prac związanych z realizacją zaplanowanego przedsięwzięcia przewiduje się
usunięcie około 20 szt. drzew. Konieczność wycinki związana jest z kolizją drzew z
przebudowywana droga oraz ze złym stanem drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część drzew zostanie usunięta z uwagi na konieczność
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udrożnienia rowów przydrożnych. Ponadto w celu zachowania przejrzystości drogi oraz rowów
usunięciu ulegnie większość krzewów w odległości do 5m od skrajni drogi.
D. Emisji i występowania innych uciążliwości:
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie występowała emisja hałasu
związana z pracą sprzętu typowego dla prac drogowych. Zwiększona imisja hałasu będzie
miała charakter okresowy i krótkotrwały, a po zakończeniu prac budowlanych uciążliwości te
ustaną. Hałas będzie ściśle zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu robót. W fazie
eksploatacji przedsięwzięcia, źródłem hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się po
drodze. Jednakże wielkość tego hałasu będzie w głównej mirze zależne od natężenia ruchu
pojazdów, prędkości, udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu, jakości drogi czy też stanu
technicznego samochodów. Ze względu, iż przebudowie poddane zostanie droga o
charakterze drogi lokalnej nie przewiduje się znacznego wzrostu natężenia ruchu.
Substancje zanieczyszczające powietrze stanowią produkty uboczne ze spalania paliw
sprzętu ciężkiego podczas wykonywania prac budowlanych. Biorąc pod uwagę rozłożenie w
czasie prac, emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych nie będzie wyróżniana z tła, tzn. nie
będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska z uwagi na zastosowanie
sprzętu małej wydajności przy tego typu robotach budowlanych. Ilość emitowanych do
powietrza zanieczyszczeń podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie ściśle związane z
natężeniem ruchu na drodze, który będzie niewielki w skali doby. Droga nie zmieni klasy
natężenia ruchu w związku z tym w wyniku planowanej przebudowy nie przewiduje się wzrostu
emisji zanieczyszczeń.
Odpady z przebudowy to przede wszystkim elementy betonowe pochodzące z rozbiórek, które
będą zagospodarowane zgodnie z hierarchia postępowania z odpadami. Przebudowa drogi
spowoduje wytwarzanie odpadów komunalnych przez pracowników wykonujących roboty
budowlane. Odpady te będą odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenia na
prowadzenie tego typu działalności. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania
jakichkolwiek odpadów.
Podczas przebudowy drogi nie będą powstawały ścieki technologiczne. Może jedynie wystąpić
niewielka ilość ścieków socjalno-bytowych, które będą zabezpieczone w przewoźnych
urządzeniach sanitarnych obsługiwanych przez specjalistyczne firmy. Ścieki te odbierane
będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia i przekazywane do
punktów zlewnych na oczyszczalni ścieków. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie
związana z powstawaniem ścieków technologicznych ani socjalno-bytowych.
E. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Biorąc pod uwagę rodzaj, a przede wszystkim charakter planowanego do realizacji
przedsięwzięcia uznać należy, ze nie stwarza ono zagrożenia wystąpienia poważnych awarii
zarówno w czasie jego realizacji jak i późniejszej eksploatacji czy likwidacji.
F. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na
środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
W skutek robót budowlanych mogą powstać następujące odpady:
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Rodzaj
odpadu

Gleba i
ziemia w
tym
kamieni,
inne niż
wymieni
one 17
05 03

Odpady
z
remontó
wi
przebud
owy
dróg

Opakow
ania z
papieru i
tektury

Opakow
ania z
tworzyw
sztuczny
ch
Niesegre
gowane
odpady
komunal
ne

Kod odpadu
i
prognozowana
ilość
w Mg

Źródło powstawania

17 05 04
(ok. 27Mg)

Prace ziemne związane
z usuwanie części gruntu
o nieodpowiednich
parametrach do
posadowienia jezdni oraz
grunty z pogłębiania
przydrożnych rowów i
muld

17 01 81
(ok. 2Mg)

gruz betonowy z
rozbiórek nawierzchni
(w szczególności
podbudowy) oraz z
rozbiórek i przebudowy
istniejących
części dróg i przepustów

15 01 01
(ok. 3Mg)

Odpady wytwarzane
głównie przez
pracowników
zatrudnionych na
budowie

15 01 02
(ok. 3Mg)

Różnego rodzaju
materiały będą
dostarczane w
opakowania z tworzyw
sztucznych. Będą to
folia, butelki PET itp.

20 03 01
(ok. 3Mg)

Odpady wytwarzane
przez pracowników
zatrudnionych na
budowie.

Uwagi

Grunty te powinny zostać
wykorzystane na miejscu
realizacji przedsięwzięcia do
formowania skarp itp.
W przypadku braku możliwości
całkowitego zagospodarowania
grunty zostaną wykorzystane do
rewitalizacji terenów
niekorzystnie przekształconych.
Odpad przeznaczony zostanie
do utwardzenia powierzchni
terenów.
O ile zajdzie taka potrzeba
odpad będzie kruszony do
odpowiedniej granulacji i może
być wykorzystywany do
utwardzenia poboczy drogi.
W przypadku braku możliwości
całkowitego wykorzystania na
terenie inwestycji pozostała
część zostanie przekazana
odbiorcom posiadającym
zezwolenia na odbiór tego
odpadu.
Odpady te będą gromadzone w
wyznaczonych miejscach i na
bieżąco będą przekazywane
uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady będą gromadzone w
sposób uniemożliwiających ich
roznoszenie poza teren
inwestycji w szczególności
na skutek wiatru. Odpady te
będą na bieżąco przekazywane
uprawnionym odbiorcom do
odzysku.
Będą gromadzone w sposób
uniemożliwiający
niekontrolowane
przedostawanie się ich do
środowiska.
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Rodzaj
odpadu

Kod odpadu
i
prognozowana
ilość
w Mg

Źródło powstawania

Uwagi

Będą na bieżąco przekazywane
uprawnionym odbiorcom.
Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych
odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu.
Wymienione wyżej rodzaje odpadów nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i nie będą
stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Powinny być one jednak właściwie
gromadzone i usuwane z odpowiednią częstotliwością przez jednostki posiadające stosowne
uprawnienia.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia na
środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska, odnawiania jego zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, powiecie sztumskim, gminie
Sztum na działkach nr 126/3, 114/1, 120, 123, 312, ob. Barlewice, działki nr 370, 380, 368,
369/2, 369/1, 384/9, 350/2, 353/4, 366 ob. Postolin, gmina Sztum. Dla działek 114/1, i
fragmentu działek 120 i 126/3 ob. Barlewice został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie nr LII/415/10 w
sprawie MPZP dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem
terenów przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewice i Postolin), w którym działki
te przeznaczone są na drogi oznaczone są symbolem KDL4 – droga publiczna lokalna i KDD3
– droga publiczna dojazdowa. Dla pozostałych działek nie został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Działki obecnie wykorzystywane są jako droga publiczna.
A. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w
tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Teren na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia znajduje się w sąsiedztwie
obszarów wodno-błotnymi, w tym łąki, pastwiska, przydrożne rowy. W najbliższym otoczeniu
znajdują się obszary określone w ewidencji gruntów jako rowy melioracyjne. Inwestycja nie
wpłynie na te obszary oraz nie spowoduje ich utraty.
B. Obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Najbliższe wybrzeże Morza Bałtyckiego znajduje się w znacznej odległości na północ od
miejsca planowanego podjęcia przedsięwzięcia, co wyklucza jego jakiekolwiek oddziaływania.
C. Obszary górskie i leśne:
Wskazana przez inwestora planowana lokalizacja drogi znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu na odcinku ok. 150m oraz w sąsiedztwie dwóch terenów zadrzewionych na
łącznym odcinku ok. 200m. Ze względu na fakt że realizacja inwestycji prowadzona jest w
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dotychczasowym przebiegu istniejącej drogi nie spowoduje fragmentacji lasu ani terenów
zadrzewionych. Najbliżej położone względem miejsca realizacji przedsięwzięcia pasma
górskie znajdują się w znacznych odległościach, co wyklucza jakiekolwiek oddziaływanie
przedsięwzięcia na ten element środowiska.
D. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych:
Planowana inwestycja nie będzie przebiegała w sąsiedztwie strefy ochrony ujęcia wody, ani w
obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych wobec czego nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na te elementy środowiska, na strefę ochroną ujęcia i samo
ujęcie.
E. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami
Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody:
Przewidywany teren inwestycji znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony
względem lokalizacji przedsięwzięcia obszar Natura 2000 to zlokalizowany:
 ok. 7,5 km na zachód Sztumskie Pole PLH220087
 ok. 7,5 km na południowy wschód Mikołajki Pomorskie PLH220076
 ok. 10 km na zachód Dolna Wisła PLH220033
Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) to:
 ok. 5 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry,
 ok. 5,5 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń
 ok. 6 km na południowy zachód Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu
Teren inwestycji usytuowany jest w odległości ok 4,5 km od najbliższego korytarza
ekologicznego Las Sztumski KPn-14C.
Planowana inwestycja z uwagi na charakter i skalę nie spowoduje utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww.
obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani
sieci Natura 2000 jako całości.
F. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Na terenie gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują obszary, na których
poziomy jakości środowiska zostały przekroczone.
G. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:
Na terenie, gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują żadne obszary o
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Odległość
lokalizacji przedsięwzięcia od takich obszarów pozwala stwierdzić, że oddziaływanie to nie
wystąpi.
H. Gęstość zaludnienia:
Planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne zostało zlokalizowane na terenach
użytkowanym rolniczo o niskiej gęstości zaludnienia. Planowana inwestycja realizowana
będzie w dotychczasowym przebiegi drogi, pomiędzy uprawami rolnymi, w sąsiedztwie
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niewielkiego kompleksu leśnego i terenów zadrzewionych, a także w pobliżu zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej miejscowości Ramzy Małe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
zabudowana budynkiem jednorodzinnym znajduje się ok. 9m od środka jezdni planowanej
inwestycji. Zwarta zabudowa miejscowości Czernin znajduje się ok. 750m w kierunku
północnym od miejsca najbliższego zbliżenia planowanej inwestycji.
I. Obszary przylegające do jezior:
Na terenie gdzie planowana jest realizacja przedsięwzięcie nie znajdują się akweny jeziorne.
W związku z czym nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na jeziora.
J. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Na terenie, gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują żadne obszary
uzdrowiskowe oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę znaczną odległość
względem tychże obszarów można stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie nastąpi.
K. Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego przyjęto Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Przedsięwzięcie nie będzie
powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na
pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała
również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód
podziemnych. Ze względu na charakter, planowana inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny
i stan chemiczny jednolitej części wód powierzchniowych, a tym samym nie przyczyni się do
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły.
Stosownie do treści art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ, mając na uwadze zakres i charakter
planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ hydrologiczny
obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja
zamierzenia:
 znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych
(JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);
 uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania
wodami w obszarach dorzeczy;
 pogorszyła aktualny stan ekologiczny zbiorników wodnych (poprzez zakłócenie jego
funkcjonowania jako ekosystemu wodnego).
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
A. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać:
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zarówno w fazie jego realizacji jak i późniejszej
eksploatacji jest precyzyjnie określony. Obejmuje on swym zasięgiem nieruchomość na której
położona jest inwestycja oraz nieruchomości przyległe do niej. Ze względu na lokalizację
inwestycji w znacznym oddaleniu od terenów wartościowych przyrodniczo, oddziaływanie nie
będzie miało na nie wpływu. Największe uciążliwości będą występowały na etapie realizacji
inwestycji i ustąpią wraz z jego zakończeniem. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie
przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa
znajduje się około 9m od środka drogi. Wobec czego nie przewiduje się, aby emisja hałasu
miała znaczący wpływ na ludzi zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji.
3.
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B. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze:
W związku z rodzajem i lokalizacją planowanego do zrealizowania zamierzenia
inwestycyjnego, oddaloną o znaczna odległość od granicy Państwa, wykluczona jest
możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski,
zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji inwestycji. Biorąc powyższe pod
uwagę, stwierdzić należy, że nie zachodzą żadne przesłanki do przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
C. Wielkość Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z
uwzględnieniem
obciążenia
istniejącej
infrastruktury technicznej
oraz
przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Oddziaływanie takie jak emisja tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów oraz tlenków
siarki i pyłów, a także hałas będą miało charakter lokalny, czasowy i odwracalny.
Oddziaływania te w głównej mierz będą występowały na etapie realizacji i nie będą znacząco
wpływać na środowisko oraz ludzi. Transport elementów drogowych (płyt, piasku itp.) ciężkim
sprzętem może w krótkim okresie czasu dodatkowo obciążyć infrastrukturę drogową, jednakże
ustąpi wraz z zakończeniem etapu budowy elektrowni. Oddziaływania na etapie eksploatacji
będą występowały jedynie na terenie inwestycji i nie będą znacząco wpływać na środowisko
oraz ludzi.
D. Prawdopodobieństwo oddziaływania:
Oddziaływanie na klimat akustyczny, stan powietrza oraz gospodarkę odpadami występować
będzie w niewielkim stopniu jedynie w czasie realizacji przedsięwzięcia. Na etapie
eksploatacji inwestycji emisja hałasu, pól elektromagnetycznych, odpadów oraz spali będzie
niewielka i ograniczona do terenu, na którym planowana jest inwestycja. Biorąc pod uwagę
charakter planowanego przedsięwzięcia i jego wielkość, uciążliwości zostaną ograniczone w
znaczny sposób poprzez zastosowane rozwiązań chroniących środowisko. Oddziaływania
związane z inwestycją będą miały charakter okresowy, ograniczony w czasie oraz w pełni
odwracalny w momencie zakończenia i likwidacji przedsięwzięcia.
E. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływanie występujące w czasie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter
lokalny, czasowy i odwracalny. Oddziaływanie to będzie związane z pracą ciężkiego sprzętu
i ustąpi wraz z jego zakończeniem.
F. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie,
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
W rejonie planowanej inwestycji nie ma innych obiektów przemysłowych o podobnym profilu
produkcji lub związanych z transportem samochodami materiałów i wyrobów, ani nie są
realizowane i planowane inwestycje o tym samym lub podobnym charakterze.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie spowoduje zmiany dotychczasowego
natężenia ruchu, w związku z czym nie przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń do
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środowiska naturalnego. Nie będzie ono powodowało znaczących zmian w sposobach
korzystania ze środowiska w stosunku do stanu istniejącego.
Analizując możliwe oddziaływania skumulowane, można stwierdzić, że w obrębie
analizowanego obszaru nie są planowane do realizacji działania, których skutki mogłyby się
sumować z oddziaływaniami planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
G. Możliwości ograniczenia oddziaływania:
Oddziaływania uciążliwe będą występowały głównie w czasie realizacji przedsięwzięcia,
jednak oddziaływanie to zaniknie w momencie zakończenia prac budowlanych nie powodując
dalszych konsekwencji. W celu zlikwidowania bądź zminimalizowana zidentyfikowanych
uciążliwości dla środowiska w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano na następujące
rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji na środowisko:
 natychmiastowe likwidowanie ewentualnych wycieków i rozlewów oraz poddanie
zanieczyszczonego gruntu utylizacji;
 stosowanie odpowiednich pojemników do gromadzenia i transportu odpadów i
przekazywanie ich uprawionym podmiotom;
 ograniczanie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac;
 zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiałów;
 zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczeń antykorozyjnych;
 ograniczenie prac ziemnych do niezbędnego minimum;
 prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej;
 zaplanowanie systemu zabezpieczeń polegających na zaprojektowaniu takiego sposobu
odwodnienia, który uniemożliwi przedostawanie się zanieczyszczeń nawet w przypadku
deszczy nawalnych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
 prowadzenie prac w terminach uwzględniających terminy okresy wegetacyjne;
 pryzmowanie ziemi urodzajnej i przekazywanie do dalszego wykorzystania;
 zastosowanie przenośnych sanitariatów (toalet ekologicznych) – z obiegiem zamkniętym;
 zastosowanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać
następujących zaleceń:
 drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami – bez uszkodzenia kory;
 nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowalnych w odległości mniejszej
niż 10 m od pnia drzewa;
 w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
 w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie stref
korzeniowych prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle
do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin.
Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym
przemrożeniem poprzez wykorzystywanie mat lub innych materiałów izolujących.
Zakres oddziaływania na środowisko przyrodnicze w odniesieniu do przedstawionych
powyżej punktów jest dla inwestycji rozpoznany i określony w opracowanej charakterystyce
przedsięwzięcia opisanej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Zakres oddziaływania na
środowisko w trakcie fazy realizacji, ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, w zależności
od charakteru działania będzie zróżnicowany i miał charakter przede wszystkim okresowy i
ograniczony. W fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnego oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, przeprowadzoną analizę uwarunkowań zawartych w art.
63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), organ prowadzący
postępowanie stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z sentencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z
dnia 10 stycznia 2014 r. oznaczonego numerem II SA/Rz 1107/ 13 (LEX nr 1424399),
skonkretyzowanie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi dopuszczalna jest
realizacja zamierzonej inwestycji, nie przesądza jeszcze o jej faktycznej realizacji.
Wspomniana decyzja wskazuje jedynie kształt inwestycji w aspekcie wymogów ochrony
środowiska dopuszczając jej realizację w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym.
Dopiero zaś na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, tzn. w postępowaniu o ustalenie
warunków zabudowy, udzielenie pozwolenia na budowę czy innych pozwoleń określonych w
art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, następuje materializacja warunków określonych w decyzji
środowiskowej.
Przed wydaniem decyzji obwieszczeniem GKV.6220.10.5.2021 z dnia 10.03.2022r.
umożliwiono wypowiedzenie się stroną postępowania, co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością
składania uwag i wniosków na podstawie art. 10. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w terminie
3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi
ani wnioski w przedmiotowej sprawie. Dnia 5.04.2022r. wpłynęło pismo z Urzędu Gminy w
Mikołajkach Pomorskich przekazujące wywieszone na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie
GKV.6220.10.5.2021 z dnia 10.03.2022r.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed
upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna.
Załącznik:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia sporządzona na podstawie informacji zawartych w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up. mgr inż. Miłosz Gutjar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
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Otrzymują:
1. Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Pani Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
Kierownik Referatu Inwestycji i Majątku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
2. Strony postępowania (dane w aktach sprawy)
3. GKV a/a

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 83-300 Elbląg
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