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realimwanego pruez wśjta Gminy wiskitki pstgrcwania admini'strac$negorł spraxie
wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniachzgody narealizaĄe przedsięwzięcia
dla inwesĘcji: ,,Budotłaobwodnicy ż1mrdowaw ciągu drogi krajowej ff 50.' _ inwestor
GeneralnaDyrekcja DrÓg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

OBWIE$ZC7'ENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkow aniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Działającna podstawięart.49 ustawy z dlia 14 czerwca1960r.k.p.u./Dz.T}.z
2000r. nr 98 poz"|a7| z p źn"zm.toraz art.46aust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr.
Prawo ochrony środowiska
/ tękstjednolĘ Dz.U.z 2008r.Nr 25, poz.150/. wÓjt Gmirry
Wiskitki podaje do wiadomościinformĘę o wydaniu decyzji ff t/07/08 z dnia
2\.a5.fa08r. o środowiskowych
uwarunkowaniachzgody na rgalizacjęprzedsięwzięgiadla
planowanej inwestycji polegającejna ,,Budowię obwodnicy miasta Żyrardowa w ciągu
przebiegającejprzez tereny:
drogi krajowejnr 50oo
Gminy Wiskitki l w granicachmiejscowości:Cyganka , Starowiskitki, Morgi, Wiskitki,
Soku}e,DziałkiĄ
Gminy Radziejowice l w granicach miejscowości:Benenard, ZazdtośÓ,Chroboty,
Koryt w i SłabomięrzJ.
od decyzji służyodwołanię do Samorządowęgo Kolegium odwoławczego w Warsr-aw|e
ul. Senatorska 35 zapośtednictwem WÓjta Gminy $/iskitki, wterminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a.
w przypadku zawiadomięnia stron ptzęz obwieszczenie
doręczenie vwuia się 7.a dokonane po upływie czternasfu dni od dnia publicmego
ogłoszenia.
Jednocześnię,na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr.-Prawo
ochrony środowiska/Dz.U. Nr 62 poz.627l, informuję o zamięszczeniu w _ Publicz:ltę
dostępnym wykazie danych o dokumerrtach zał'ierających informację o środowisku i jego
ochronie - danych o powyzszej decyzji.
Decyzja wraz załącz:likami znajduje się do wglądu w IJrzędzie Gminy w
\Miskitkach, Wydziale Rozwoju ZasobÓw Naturalnych pok.nr 6, gdzie rÓwnież znajduje się
Publicznie doĘpny wkaa danych o dokumentach zawierajq$.ych infonnację o
środowiskui jego ochronie.

Rozdzielnik:
+ załącnlk - decyzjanr 1fi7 l08 z dnia2 1.05.2008r.
1. Urad Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
2. UrądGminy Wiskitki
ul. Kościuszki1,96-315Wiskitki
3. U@ Miasta Zyrardowa
Plac JanaPawłaII, 96.300 ŻyardÓw
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Nr762411107108
DECYZ-IA Nr I/07l08

o ŚnouowISKowYCH UwARI}NKowANIACH
zGoDV NA REALI Z^CJĄ PRzEDsĘwzIĘCIA
Na podstawieart.46a ust. I i7 pkt 4, art.46aust.8, afi.56 ust.2, 3,4 i 8 w zwiryku
zart.46 ust. 1, ustawyz drua27 kwietnia2001r.Prawo ochronyśrodowiska
(tekstjednolity
Dz. U. z2$08r Nr 25, poz. 150), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.-Kodeks
postępowaniaadministracyjnego
(tekstjednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. |07t z pÓźn.
porozumienia
zmianami)oraz
rvtartegopomięctzyWÓjtem Gminy Wiskitki a WÓjtem Gminy
Radziejowice z dnia 04.01.2007w sprawieustaleniawłasciwegoorganudo przeprowadzenia
postępowania w sprawie wydania decyzji 0 środov*iskołlychuwarunkowaniach zgody
narca|izacjęprzedsięwzięciaustalającego,Że organemwłaściwym
do wydania decyĄi będzie
WÓjt Gminy Wiskitki, a także $3 ust. 1 pkt 56 rozporząctrzenia
Rady MirristrÓw Z dnia
9 listopada 2a04t. w sprawie określeniarodzajÓw przedsięwzięÓ mogących znacząco
oddaaĘwaÓ
na środowisko Dtaz
szczegÓłowych ułvarunkotl.ali z*vtązanyc,h
z kwalifikowaniem ptzedsięwzięciado sporządzeniaraportuo oddziaływaniuna środowisko
(Dz. U. 2004r. Nr. 257.płz.f573 z p6źn.zmianami) po rozpatrzeniuwniosku Generalnej
Dyrekcji DrÓg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, ul. Miriska f5, 03-808
'S/ar-szawa
z dnia 12.07.2006rznakGDDKiA-O/WA-B.l3m/4AAD43/f006 o wydanie decyzji
o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na rcaLizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie obwodnicy Żyrardowaw ciągu drogi krajowej Nr 50 - przekazanegoWojtowi
Gminy Wiskitki ptzez Wojewodę Mazowieckiego, Postanowieniemz dnia 18.12.2006r.
znakWSR.I.EM.66 t3/t /96/06
OKRESLAM
następujące środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie obwodnicy iyrardowa \il ciągu drogi krajowej Nr 50
realizowanego na terenie Gminy Radziejowice i Wiskitkio Powiat Żyrard,awski,
\iloj ewÓdztwo Mazowieckię.
tr. Rorlzaj i miejsce realizacji pnedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy miasta Żyrardowa w ci4grr
drogi krajowej nr 50.
Inwestycje wcho dzące w składplanowanego przedsięwzięcia:
1. budowa jednojezdniołv-ejobvrodnicy Żyrardowa l&oga gł'Ówna pr.zyspieszona GP/
o przekroju 2+1' po nowym ś|adzie;
f . budowa drÓg elojazdowych obstugujących przyległy teren;
3. budowa skrzyzowa z istniejącymi drogami gminnymi, powiatowymi i wojewodzkimi
oraz z linią kolejową Warszawa.Katowice /wiadukt/, a takŻe połączenie obwodnicy
z istniejącądrogą krajowa Nr 50;
4. budowa przepustÓw na istniejących ciekach melioracyjnych oraz mostu nad rzeką
okrzesząv,łtv z ptzebudową koryta rueki;

5. budowa przejściadia duĄch zwierząt nad obwodnicąw km około9+ó70 oraz przej*
dla małychzwierząt w przepustachi średnichpod mostemna okrzeszy;
6. rea|izacja kompleksowego systemu odprowadzarria i oczyszczznia ścieków
spĘwających.zpowierzchni szcze|nejdrogil
7. zabezpieczenie streĘ ochronny pośredniej ujęc wody pitnej ',Sokule'' przed
zartieczyszrzen\ami;
8. budowa wz'ądzeń ochrony środowiska/ekrany akustycae' pasy zieleni izolacyjnej,
urządzeńochronywód' ogrodzenieterenuobwodnicyl'
obwodnica o d|ugtlści15,lkm rozpoczyna się od miejscowościCyganka _ kończy
na miejscowości Słabomierz. Została przeprowadzona przez obszar dwóch przyległych
do miasta Żyrardowa gmin: Wiskitki - w-granicaclr nriejscowości:Cyganlią Starowisliitki,
Morgi, Sokule, Dńńkj oraz Radziejowice - w granicachmiejscowości:Benenard,Zazdtość,
Chroboty, Korytów i Słabomierz.
Trasę poprowadzonoprzez obszary otwarte' rolne /łąki' pastwisĘ grunty ome/ oraz t€reny
leśne starrowiące ',otrrlinę'' Bolirnowskiego Parku Krajobrazowego, czEściowo
w Bolimowsko-Radziejowickim obszarzn Chronionego Krajobrazu' z da|a oó zvtartej
zabudowy mieszkalnej. obwodnica przecina strefę ochrony pośredniejujęcia wody Sokule,
z \torego zaopatrywanejest miasto fyrardów.
Dla nińejszej inwesĘcji Wojewoda Mazowiecki wy<lałdecyzję lokalizacyjną z dnia
28.|2.2005r. nr 2870/05' ktorej nadano rygor rratychrrfiastowejwykonalno&;i ze względu
na uzasadnionyinteres społecznyi gospodarczy.
II. Wymagania dotyczące ochrony środowislrakonieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym
l ' W projekcie budowlan1łne
należyuwzględnió.
1.,l. Postawienie osłon alorstycanych dla zabńowy w miejscacĘ gdzie standardyjakości
środowiskaw zakresie hałasumogąbyć przekroczone,a mianowicie:
Lp

Kilometraż drogi

1.

a+125:0+330i
0+093
+ }1133(3834W)
0+100:0+140
( 3834W)i 0+360+
0+890

2.
3.

0+100+ 0+330i
&f180 : A +240
( 3834W)
0+177+235 ( 3834W)
i 0+360+ A+675

Strona drogl

Rodzaj zabudowy

L

zagrodowa

3,5m

L

zagrodowa i
jednorodzinna

3,5- 4,5m

P

zagrodowa

3,5- 4,0m

P

3,5m

wysokość
zabezoieczenia

).

1r-650-.-1+900

L

jednorodzinna,
zaErodowa
zagrodowa

6.

2+9A0: 3+385

L

zagrodowa

3,5m

7.

4+100--4+350

P

zagrodowa

3,5m

8.

5+035+ 5+22A

L

zan{.odowa

3.5m

4.

3,5m

8.

5+035+ 5+ff0

L

zagrodowa

3,5m

9.

+ I 1+150
10+740

L

zagrodowa

3,5- 4,5m

L0.

I 1+660: 12+000

L

zagrodowa

3,5m

tr.

12+100+ 12+500

P

3,5-4,5m

12.

12+640+ 12+970

L

jednoro dzinna i
zagrodowa

13.

12+620+ 13+020

P

14.

V+45A+ 14+710

P

gospodarstwo
agrofurysĘczrre,stawy
rybne

3,5m

zagrodowa

305m

jednoro dzinna

3,5m

\V uząsadni:onych tec,hnicanię warunkach dopusecza się zrnianę lokalieacji i długościękranÓw
akusĘcznych +/- |0%;
1.2. Zbl owarrię l0 przepustÓrv dla zwierząt średnich i mĄ'ch /w ty6- płazaw/ i jednego
duzego ptzejściad|a zwlerząt vmelkościłosia - w następującychmiejscach:
puejście dla łosia - w Ęonie km 9+67a
przejściaw formie przepustÓw _ w rejonię km: 2+443,3+156,3+350,3+585,3+800,
3+950,4+169,4+250,4+ 457, 5+228,6+g97,7+793,9+173,g+41g,10+440,11+12g,
tl+494, L3+295,13+91
1
ponadto przejście dla zwlerząt wielkości sarny przewidzianego pod mostem na tzęce
Okrzeszy.
W rejonie przejśÓ dla nvieruąt na|eŻy wykonać ogrodzenia drogi w celu naprowadz+n|a
nlłterząt na przejścia. ogrodzenie to naleiy tak<zęwykonać nJ całym obsza:ze leśnym
i w ci4gach pomiędzy kompleksami lasÓw.
W projekcie budowlanym nalezy uwzględnić odpowiednia kolorystykę obiektÓrv mostowych,
zę szczegÓlrrym naciskiem na most nad okrza;SZĄupod ktÓrym będą migrowały zwierzęta
na druga stronę obwodnicy. Wazrrym elementem jest dobÓr kolorystyki ekranÓw
akustycanych na moście lzgaszanej zieleni btązur;
1.3. Zastosowania zabezpiecze dla ochrony powietrza i gleb przed zarLteczyszczeniem
w formie pasÓw zięlęni w tęrenie otwartym or8z odtrł'orzenie ściany ekotonowej lasu
na odcinku przebie gającym ptzez tereny zalesione.
Projekt zieleni winien być tematem odrębnego opracowania dcłączonego do projekt.u
wykonawczego;
1.4. ltr/ykonanie wszystkich niezbędnych urządzeri ochrony środowiska w obrębie przejścia
obwodni cy przęz teren zewnętrznej streĘ ochrony pośredniej czywtego czwarto,,ędo*"go
ktrmunalnego u.}ęciawÓd podzie,mnych ,,Sokuleo' .zlokalizowanego w strefie geotogic^-j
pn. Kopalna Dolina Kozłowicką na odcinku od km 5+090 do krn.8+400, mających na celu
ochronę środowiskawodnogruntowego ujęcia i strefy ochronnej, w tym szcz.gÓl''i"'
a/ uszczelnienie korpusu pasa drogowego na odcinku przejściaobwodnicy na odcinku od km
5+090 do km 8+400 szfywnymi foliami wfitaczartymi oraz foliami gładkimi
/dwupoziomowo/;
b/ wykonanie odwodnienia powierzchniowego korpusu pasa drogowego na odcinku przejścia
obwodnicy przęz zewnętrzną streĘ ochrony pośredniej ujęcia ,,ŚgKULE'',
szczelnym

Systemem rowÓw, ktÓry będzie odprowadzać wody dęszczowe i roztopowe do urządzefl
podczyszczającychorazzbiornikÓwretencyjnych;
cl wykonanie w przestrzeni pomiędzy dwona poziomami folii, na całej długościprzebiegu
gbwodnicy przez zewnęttzną streĘ ochrony pośredniej ujęcia ,,ŚSKULE,,,
dtenaiu
do kontroli /rnonitoringt/ ewentualnych przesi{<Ów z powierzchni terenu;
d/ wykonania likwidacji hydrogeologicznych otworÓw obserwacyjnych /piezomętrÓd
natę'tęłie Ze\wręttznej streff ochrony pośredniej szywrcg'o czwartorzędorł'ego ujęcia w6d
podziemnych ,,Sokule'', ktÓre kolidują z jej przebiegiem zgodnie z decyzją Starosty ro*iut.'

Żyra owskiegoznak:oŚ. vnl .TfiafiftÓtio" dniaos.rs.2-006r;
e/ wykonanie nowych hydrogeologicznych otworÓw obsenvacyjnych /piezometrÓd
o charakterzebadawczym oraz piezometrÓvłgłÓwnych horyzontÓvr wodonośnychna terenię
zevtnęftntejstrefu ochrony pośredniejozyttrtegoczwartotzędowegoujęcia wÓd podziemnych
,,Sokule'', W ramach kontynuacji monitor1nguwÓd podziemnych ujęcia, zgadii" , decyzją
StarostyPowiafu Żytardowskiego
znak:oS.vIII .7530lllf007 z dnia 18.01.2007r.
1.5.Uzyskanie pozrvoleniawodnoprawnegona:
. odprowadzenięw.Ódopadowychi roztopowychz drogi,
. budowę nowych wządzen wodnych /budowa kana|izacji dęszczowej
w miejscowości
Działki z wylotem do rzeki Pisi G4goliny/,
- budowęmostu drogowegonad ruekąokrzesząz przebudowąodcirrkakoryta
rzekj otzeszy
w miejscuprzebięgumostudrogowego,
- pruebudowędrenaĘ rolniczych z częściowa
likwidacją
- przebudowęrowÓw melioracyjnychi budowęprzepustÓww ciągu drogi
krajowej nr 50 od
krn 0+000do krn J5+100
zgodnie z ustawą 18 lipca 2001t _ Prawo wodne (Dz.IJ. z 2005t Nr 239, poz.2a19 ze
znrianami) oraz ro4porządzeniemMinistra Środowiska z dnia f4 hipca2006r. _ w sprawie
warunkÓw jakie naleŻy spełniÓ ptzy rłprowadzeniu ściekÓw do wÓd lub do ziemi o,* *
sprawie substancji szszegÓLnte szkodliłych dta środowiskawodnego (Dz' U. Nr !3?
,
poz.984).
1.6. Zrealizorpanie wszystkieh urządzerl chroniących środowisko at&Z uwzględnienie
i zastosowanie się do za\ecei zawartych w raporcie o oddziaływaniu p'"'J'''iotowej
inwestycjina środowisko.
].7. w ocenig organu wydającego niniejszą decyzję istlrieje koniecznośćrwiększenia
ochrony przed hałasemna odcinku w miejscowościMorgi, z uwagi na istniejące tam i
planowanetereny zabudowy mieszkaniowej.
III..Warunki wykorzysĘwania terenu w fazie realŁacji i eksploatacji)ze szczeglnym
utvzględnieniem konięcznościochrony wartościpnyrodnicrych, zasobriw naturalnyeh
i zabytkriw oruz ograniczenia uciążliwoŚcidla terenrÓwsąsiednich
1. Wcrunki u5lkorąłstaniaterenu wftzie reclizacji:
Z uwagi na przebieg drogi w terenieleśnymotaz w strefięochrony pośredniejujęcia wody
Sokułe, na odcinku tym obwodnica powinna być budowana w- sposÓb zapewniający
minirnalne korzystanie z teręnÓw sąpiednich.Z tego względu proponuje
się, aby na tpr
-cięzkiegoodcinku droga była budowana z wykorzystaniem, do przejazdu
sprzęfiĄ
zre;alizowanego
nasypu drogoweBo,& w jak najmniejszymprocenciedrÓg leśnycli,il*,",u
w sąsiedziłrtestudni.Na tęreniestrefy ochronnejujęcia wody nie mozna składowaćŻadnych
materiałÓw budowlanych. Wszelkie prace prowadzone w tym Ęonie powinny być
nadzorowaneprzez Inspektoraochrony środowiskaotaz .vqvznagzonego
pracownikaleśnego
/na całymtęrenieleśnym'/.
o terminie rozpoczęciai zakoirczeniarobÓt w strefie ochrony pośredniej
nalezy powiadomić
Straż Pozarną Dtaz Przedsiębiorstwo cospodarki Komunalnej ,'Zy"rardÓ#', ktÓre powinny
tlyÓ uprawnionędo nadzorowaniacałości
prac budowlanych.

Na pozostałym obszarze leśnym drogi, ktÓre zostaną przeznaczone do przej azdu cięzkich
pojazdÓw z materiatem budowlanym powinny byÓ utwardzone. Wytonawca iobÓt powinien
posiadać materiały do strącania substancji niebezpiecznych, sorbenty otaz powiadomić
o sytuacji awaryjnej właściwę słuzby /Sttłz Pozarną Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej/.
W pierwszej kolejności naleŻy wybudować wiadukfy nad linią kolejową d,ogą wojewÓdzką
i innymi drogami, ktÓrymi zostanąpoprowadzonę drogi podporiądkowane i sama obwodnica.
Pozwoli to na-zapewnienie przejazdunawęt podczas wykonywania prac drogowych.
Materiał do budowy naleiy pozyskiwać ze ztÓi posiaĘą"y"h koncesję i najb|izszego
otoczęnia inwestycji, co ograniczy koszt transportu i oddziaływanie inwestycji
na inne
obszary.
W trakcie realizacji robÓt nalezy w szczegÓlności:
1. Prace budcwlatre prowaclzić w sposÓb zapewniający zachowanie noiln dotyczących
emisji
hałasu na etapie wykonania inwestycji zgodnie z rozporządzeniem z dnia |4
czenryca
Zaa7rcku w sprałvie dopuszczalnych poziomÓw hałasu w środowisku (Dz.U.
Nr 120
poz.826);
2. Zapewnić. sprzęt i rnaszyny budowlane w dobrynr stanie technicznym oraz
materiały
posiadające odpowiednie ateĘ i spełniającewymagane prawem nonny;
3. Dokonac likwidacji otworÓrłl piezometrÓw i innych odwięrtÓw zl&afizowanych
na trasie
obwodnicy i w jejbezpośrednimsą$iedztwie,ptzede wszystkim: I2,P3,I!5 orazotworu
nr l
zgodye
Z projektem i decyzją Starostwa Powiatowego z dnia 03.10.2006r.
nr oŚ.vul.7530l5lf006
zatwierdzaJącą ,,PĘekt
prac geotogiczrych ibudowlanych
i wykonawczy#
na likwidację istniejących zinwentary'o**ycil.
piezometrÓw otaz nie
zinwentaryzowanych otworÓw studziennych w
ujęcia
wÓd podziemnych Soku1e,'
Ęonie
oraz wykonać nowe otwory /piezometryl badawcze do monitoringu zgodnie
z projektem
i decyzją Starostwa Powiatowego z drua 18.01.}aak nr oŚ.vIII.7sjOi u2aa7 zattwętdzająeą
,,Projekt prac geologicrnych na wykonanie otworÓw obsęrwacyjnych wraz z pĄektem
lokalnego monitoringu wÓd podzie'mnych w
Ęonie obwodnicy Żyr&dowa otazuję"iu wÓd
podziemnych Sokule";
4. Dokonai uszczelnienia drogi i rowÓw na przebiegu drogi ptzez streĘ ochrony
pośredniej
ujęcia wÓd ;
5. Wykonac zbiomiki retencyjne wÓd opadowych w rejonie skrzyzowania z DW
Nr 719 z
uszczelnieniem dna w postaci rnat przeciwerozyjnych z włÓkien kokosowych
Z 15crn
wkładem torfu;
6. Dbai o odpowiednie oznakowanię tęręnÓw budowy ataz' sprzęfu
i masąm
otaz wyposazenia pracownikÓw w ubrania odblaskowe zapewniające ich lepszą
widoczność;
7. Roboty zv.vią.zanez uzyciem ciężkiego sprzętu na terenach w poblizu
zabudowy
mieszkaniowej prowadziÓ w ciągu dnią * ''o'y wyłącznie po zastosowaniu przenośnych
osłon akustycznych;
8. ograniczyć emisję pyłu /ma1'rcnał
sypki przewożony pod plandekami, utwardzone drogi
dojazdowe dla sprzętu budowIanego i dostawy *ui"iiułÓ* budowlan ych/ oraz
innych
zarLleczyszczefi;
9. odpowiednio zorganizować plac budowy z zap|eczęm socjalnym, składowaÓ w
sposÓb
zapewniający bezpieczełistwo materiały budow]ang otaz paliwa i środki niezlędne
do eksploatacji pojazdÓw i sprzętu, mogące zaniecryścić wołv i gteby lberp1yny,
smary'
pt}ny ch.łodnicze, itp./;
10. Z|oka|izować zap|ecze budowy poza zasięgiem potencjalnego zalewu powodziowego
okrzeszy i strefy ochronnej ujęcia wody Sokule;

1I . ograni czyć usuwanie druew, krzew w i roślinnościzielnej tylko do zakresu niezbędnego
do przeprowadzenia robÓt. Pracę te powinny byÓ wykonane poza okresem lęgowym
trwająpym od początku rnarsa do korica lipca;
L2. Zabęzpieczyć ptzed uszkodzeniem mechaniczttp drzęwa pozostawione w sąsiedztwie
prowadzonyeh robÓt;
13. Prace w rejonie przejśÓ dla zwterząt /przepustÓwl prowadziÓ poza okresem wzmoionej
migracji ldotyczy 'zwłas;zsraptaz$w/ wioselillg trwająpe od połorły krryietniado połow3.maja
oraz jesienne trwające od połowy wrześniaa szczytem w puździentku;
14. \Yykorzystai zdjęĘ warstwę humusowądo rekultywacji terenÓw;
15. Tereny czasowo zajęte pod bazy magazynowe i sprzętowe otaztereny robÓt budowlanych
całkowicie zrekuĘwować ptzed oddaniem irrwestycji do eksploatacji;
|6. Prowadzić segregacje odpadÓw, Za szczegÓlnym uwzględnienięm odpadÓw
niebezpiecznych oraz ich prawidłowe Zagospodarowanie /unieszkodliwi antęl. Wykonawca
inwestycji przed przystąpieniem do jej realizacji winien uzyskać wymaganę ustarvą
o odpadach (Dz.TJ. z 2007r Nr 39, poz.f51), decyzJę i uzgodnienia otaz prowadzić prace
w sposÓb zapewni ający minimal izasję p owsaj ących odp adÓw ;
17. Prowadzić nadz& z zak'resuoclnony środowiskanad całościąrobÓt.
18. Wykonać rvszystkie niezbędne wz,ądzeniaochrony środowiskaw jednym etapie;
19. Zabezpieczyć mozliwośćkomunikacji między studniami najkrÓtsząmoŻliwą drogą.
2. Wtrunki tqrkorrytstania terenu wfazie eksptoilaeji:
Podczas eksploatacii tęren przęznaczony do wykorzystania pod drogę v,naz z infrastnrkfurą
towaruyszqpą zostanię zwłtęŻony do linii rozgraniczających inwestycję. obszary
ptze7nIaczone na czasowe zajęcie terenu lnp.: przekładki sieci infrastruktury towarzyszącej,
podŁączenia do istniejących sieci, bary magazynowe dla sprzętu i materiałÓw, drog
dojazdowe do placÓw budowy Ę. /powinny zostać zrekultywowane. Poza terenem drogi
nie przew"iduje się
i urządzeniami
tswarzysząpymi/
serwisowymi
/z drogami
wykotzystywania obszarÓw połozonych poza ruą.
w okresie eksploatacji szczegÓlnie istotna będzie realizacja prawidłowego biezącego
utrzymania drogi oraz wządzefi towarzyszących /rowÓw odwadniających, zbiornikÓw
retencyj nych, kanaLizacji, ekranÓw akustycznych, zieleni itp. /.
w trakcie eksploatacji inwesĘcji szczegÓlną uwagę naleiry zwrÓcić na stan techniczny
ekranÓw akusĘcznych.
Dużą uwagę naLeiy przywiązywać do stanu technicznego urządzeri odwadniających oraz
do prawidłowej pielęgnacji zieleni. Przewidzianę nasadzenia zieleni wysokiej i średniej
powinny podlegaÓ okresowym kontrolom stanu sanitarnego i ewęntualnym uzupełnieniom.
Nie nalezy ptzycinać dolnych gatęzi drzew i krzewÓw.
Teren w rejonie drogi powinien być okresowo czyszczorry z zanieczyszczefi /odpadorv/
oTaz na|ery dbać o prowadzenie bieżących napraw i konsęrwacji.
W strefie ochrony pośredniejujęcia wody Sokule śniegz poboczy i rowÓw powinien być
wywozony na miejsca wyznaczone specja}nie w tym celu i wyposazonę w odpowiednie
zabezpieczetia ograniczające wptyw substancji obnizających zalrlatzalie na środowisko
gruntorł'o.wodnę.
GłÓwne zalecenia do ęksploatacii projektowane-iobwodnicy :
1. Utrr1maĆ system odwodnienia drogi w dobrym stanię technicznym;
2. Regularnie kontrolować ilośÓ nagromadzonych w zbiornikach osadÓw i substancji
ropopochodnych i usuwać je /zgodnie z instrukcjąekspłoatacjil:
3. Prowadzić monitoring jakości wÓd powierzchniowych i podziemnych zgodnie
z obowipującym prawem;

4. Informacje dla zarządzającego ujęciem o ptacach ptowadzonych w strefie ochrony
pośredniejqjęcia _ mogących mieć rłptyw ta zwięezyszczęnie wÓd /np.: prace z uŹyciem
cięzkiego sprzęfu i materiałÓw mogących skazić wody - wykonywarLe poza jezdnią;
5. Sprawne usuwanie skutkÓw powaznych awarii, zapobiegające przedostaniu się
zanieczy szczeit do wÓd podziemnych;
6. W przypadku przelcrogzenianofin podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2006r w sprawie drÓg, linii kolejowych i lotnisk, ktÓrych eksploataqa moze
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na Tlacrnych obszarach, dla ktÓrych jest
\łrymagane sporządzenie m&p akustycznych oftrz sposobÓw okreŚlenia granic tęren w
objęBch tymi mapami (D'. U. z2007t. Nr 1, poz'8) - naleŻy sporządzić mapy akusĘczne.
IY. lilynogi rryzakresie prueciwdziałania gkutkom awarii płzemysłowych w odniesieniu
do pnedsięwzięć zaliczanyeh do zakładrÓw stwarzających zagrożenie wystąpienia
pow;źsz.ych a*v*rii.
Ryzyko wystąpienia zdarzęnia o znamionach powaznej awarii jest zrtaczłIle mniejsze
na obłl'odnicy rninaprzebiegu d'os' w cęntrurn miejscowości.
Przewidywane zabezpieczeruą zwŁaszcza streĘ ochrony pośredniejujęcia wody ,,Sokule'' _
ponł.olą na aninimalizowanie mozliwości wysĘlieniu powaanej awarii na projektowanej
obwodnicv.
Y. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaĘwania na środowisko
w odniesieniu do fych pnedsięwzięć
Nie dotyczy . nie przeprowadzono postępowania w zakresie transgranicznego oddziatyw ania
na środowisko.
vI. DIa przedmiotowego pnedsięwzięcia nakłada się obowiązek wykonania analĘ
porealizacyjnej o ktrÓrej mowa w art. 56 ust 4 pkt 2 ustałvy Prawo ochrony środowiska
i monitoringu porealizacyjnego w zakresie:
1. Hałasu korrrunikacyjnego/ drogowego/ w miejscach wyfypowarrych w wyniku
przeprowadzonęgo modelowania hałasu wykonanego na potrzeby raportu o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko i wyszczegÓlnionych
w zał.. graficznytn ff 6a Raportu
o oddziaływaniu na środowisko. Analiza ta moze być powi4pana z monitoringiem,
do realizacji ktÓrego jest zobowiąpany zaruądzający terenęm t6z W roku Tff ciągu 3
pierwszych lat funkcjonowania nowej drogi, a następnie co 5 lat w ramach Generalnego
Pomiartr Ruchu.
W ocenie porealizacyjnej naleĘ przeprowadzic pomiary poziomÓw hatasu analizując je
w por wnałriu z rlrriełkościami
poziomu hałasuobliczonymi w raporcie.
jakości
2. określenia
płynących wÓd powierzchniowych rzeki Pisi Gągoliny i rzeki orueszy
lraz w roku/ z urług}ędnieniem jakości odprowadzanych wÓd deszczowych do 171'7w
odbiornikÓw;
3. WÓd podziernnych
zę względu na przebieg ptzęz stręfę ochronną ujęcia Sokulę,
projektowana sieć obserwacyjna wÓd podziemnych pełnić będzie funkcję monitoringu
osłonowego ujęcia i monitoringu kontrolnego projektowanej trasy
w szczegÓIności
zbiornikÓw wÓd opadowych, zlokalizowanych lv strefie wysokiego zagrozenia wÓd
podziemnych, pozwalEąc szybko wykryÓ pojawiające się potencjalne zanieczyszczenie, tak
by było mozliwe podjęcie decyzji umozliwiających niezwło czne przeciwdziałanie
zagroŻeniom i usunięcie ptryczyn zanleczyszczenia. Za|eca się wykonywanie pomiarÓw
chemizmu i stanu nvierciadła wÓd w piezometriach w sieci monitoringu drogi
z częstotliwością co pÓł roku /wiosna po roztopach: marzec-kwiecieri oraz jesienią

pazdziernik-łistopadr'" sf'yniki pomiarÓw prowadzonych przez Inwestora wir'lry byĆ
przekazyw arle do Zarządzaj ącego Uj ęciem /tj. akfualnie P GK'' Zyr at d6w,,;
4. oddziaŁywanta inwesfycji ng powietrze
porÓwnanie ustalę.ri rawafiych }Y raporcie
z tzeeTryLstym oddziaływaniem na powietrze;
5. Zachowania nowych nasadzeri i ewenfualnego ich uzupetniania;
6. Wykorzystania przejść dla zwietząt, Po upływie jednego roku od oddania obięktu
do użytkowania, realizowanęgo przęz f-3 sęzony zimowe w przypadku duzych i śrędnich
rwierząt (obserwacja śladÓw zvmęrzątpo świezychopadach śniegu)oruz2-3 sezony migracji
(okres letni i jesienny) w przypadku płazÓw;
7. Jęzeli z anaLizy poreatizacyjnej wynikać będzie, iz dla przedsięwzięcia koniczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do ana|izy powinna byÓ załączona
poświadczona ptzęz właściwyorgan kopia mapy ewidencyjnej z zamLaezonymprzebiegiem
granic obszant, na ktÓrym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Uzasadnienie
GeneralnaDyrekcja DrÓg Krajowych i Autostrad addziat w Warszavme,uI. MiriskaZl,
03.808 Warszawa wnioskięm z dnia 12.07.2006r. znak GDDKiA.o/wAB.13m/4au243l2006 zwrÓciła się o wydanie decyzji o środowiskowychulł'arunkowaniach
zgody na rcalizację ptzedsięwzięciapolegającegona budowieobwodnicy Żytardowaw ci4gu
drogi krajowej Nr 50. Wojewoda Mazowiecki Postanowieniernz ctnia 18.12.2006r.znak
WSR.I.EM.6613/Ll96l06 wniosęk Inwestora ptzekazał WÓjtowi Gminy Wiskitki
do załatvłieniawedługlt''łaściwości.
Zgodnię z porcnxntęnięm za*vafitn pomiędzy WÓjtem
Gminy Radziejowice a WÓjtem Gminy Wiskitki z drua 04.01.2007t. w sprawie ustalenia
wtaścir.vegoorganu do przeprowadzenia postgrowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ustalono,
.Wiskitki.
Że organemwłaściwym
do wydania decyzjibędzielvojt Gmrny
o wszczęciu postępowania zawtado-mionezostaĘ strony poprzęz obwięszczęnie zgodnie
z art.49KPA.
W dniu 15.0t.fa07t. wpĘnęłopismo P. StanisławaHaltera , włascicieladziałkinr ew.48/t
w miejscowości Działki gffi, Wiskitki
protestujące prueciw lokalizacji obwodnicy
w bezpośrednimsąpiedztwie działki budowlanej zabudowanej budynkiern mieszkalnym
i gospodarczym. Według Wroszącego pismo, działka aktua]nie znajduje się w bardzo
atrakcyjnymmiejscu' w ofulinię chronionegokrajobrazuleśnego,
gdzie jest czyste powietrze
i naturalnęśrodowisko.
W kwestii lokalirac]i obwodnicy z zaintęresowanymnie byłyprowadzoneroanowy' jedynie
został.powiadomiony o spotkaniu w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego w listopadzie
2005r.,w ktÓrym uczestniarył.
Stosowniedo wymagariprzepisuart.5l ust.3pkt.l ustawyPravroochrony środowiska
j.rv.
wÓjt Gminy Wiskitki pismem z dnia 04.01.2007r.Nr 7625/1/|/07wystąpiłdo Starosty
Powiata Zyrardow.skiegoo opinię w sprawte koniecznościsporządzeniaraporfu i ustalenia
jęgo zakresu.
StarostaZyratdowskiPostanowieniemz dnia 10.01.20A?r.Nr OS.VIIa.?633/!/W/0?uznat
zaruezbędnespotządzenieraporfuo oddziaływaniuna środowisko
i ustaliłjego zakres.
Stosow-rriedo wymagari przepisu art. 57 ustar,vy.
Prawo oehrony środowiska,WÓjt Gminy
Wiskitki pismemz dnta04.01.2007t.Nr 7625lIl2l07 wysĘtił do ParistwowęgoPowiatowego
Inspeł.toraSanitarnegow Żyratdornrie
o opinię w sprawiekoniecznoŚci sporządzeniaraportu
jego
i okreśIenia zakresu.

Paristw.owy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Postanowieniem z dnia
10.01.?a07t. Nr ZNSl71?l3l2007 określiłzakres raportu o oddziaływaniuna środowisko
dla przedmiotowegoprzedsięwzięcia.
Po uzyskaniu opinii organÓw lYÓjt Gminy Wiskitki Postanowieniemz dnia 15.01.2007r.
Nr 7625/1/6/07stwierdziłobowiw,ęk spotządzeniaraporfu o oddziaływaniuna środowisko
i olaeślitjego zakres.
Po przedłozeniuprzęz wnioskodavrcęraportu o oddziaływaniuna środowiskoopracowanego
pTzęZJE Jacobs Polska Sp. Z a.o. Al. Niepodległości
58, 02-6?6 Warszawa,WÓjt Gminy
Wiskitki zapewnił udział'społeczełistwa
w postępowaniaw sprawie oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.Społeczeri.stwozostało zawiadomione
popxzęZ,obrą'ieszczęnieo urnieszczeniu rryniosku o wydanie decyzji wraz z raportem
oddziaływantarla środowisko_ w publiczłnędostępnymwykazie danych o dokumentach
zawierającychinformacje o środow.isku
i jego ochronie.
obwieszczenle zostałoumieszczorLena tablicach ogłoszeriUrzędu Gminy w Wiskitkach,
Urzędu Grniny w Radziejowicach, tJrzędu Miasta Żytatdow1 na tablicach ogłoszen
w sołectwachgm. Wiskitki oruz na stronieinternetowejgm. Wiskitki.
pisma P. StanisławaHaltera ,,Załzut
w dniach: 20.03.2007r i fI.03.2007t uopłynęły
do prezentowanegoraportu oddziaływaniana Środowisko obwodnicy Żyrardowa'' ataz
,,Aneks do zarztlfrt, z dnia 20.03.f007t, w ł.tÓrym podtrzymywał swoj brak zgody
na projelłtowanąobwodnicę, z uwagi na jej negatywny
na działkę i utratę jej
"npływ
jako
atrakcyjności
działki budowlanej. Nawi4pywał rÓwniez do odbytej rozprawy
administracyjnej realizowanej ptzea, Wojewodę Mazowieckiego, ktÓra odbyła się
w listopadzie 2005r' gdzie wnioskował o wykupienie całego siędliska, Co byłoby
tozvtiązaniemnajwłaściwszymizadawalającym.
Kierowanę w trakcie postępowaniado WÓjta Gminy pisma P. StanisławaHaltera zostały
ptzekazaneGeneralnej Dyrekcji DrÓg Krajowych i Autostrad w Warszawię dla uzyskania
opinii Inwęstora.
Stosowniedo wymaganart..t8ust.Zpkt.I łraz art.57ustawyPrawo ochrony środowiska
lVÓjt
Gminy Wiskitki wystąpił pismem nr 76f5ltl8l07 z dnia f8.0f .f007t do StarosĘ
Żyra owskiegoi pisrnenrta 7625ł1ł7/a?
z dnia 28.02.2007do ParistwowegoPo.rviatou/ego
InspekloraSanitarnegoy Żyra owieo uzgodnięniewarunkÓw reaLizacjiprzedsięwzięcia.
I. Starosta Porviafu Zyrardowskiego Postanorłrieniem
}.Ir oŚ.vtta .7633lt|v{1077, clnia
23.03.2007t.oraz Postanowieniemz dnia 04.04.fa07t o sprostowaniubłędupisarskiego
środowiskowę u'warunkowania
uzgodnił
zgody
na realizację przedsięwzięcia

pod następującymi warunkami :
1. Prowadzenie prac budowlanych w sposÓb zapewniający zachowanie noffn
doĘczących emisji hałasu na etapie wykonania inweĘcji zgodnie z obowigującym
rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomÓw hałasu w środowisktl, na
etapie eksploatacji w przypadku przekroczerua nonn podanych w rozpotządzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2a06r. w sprawie drÓg, Iinii kolejowych i
lotnisk, ktorych ełaploatacja rnożepowodow|ąć negatywne oddziaływanie akustyczrce
na Znacznych obszarach, dla ldÓrych jest wymagane sporządzenie map ahlsĘcznych,
granic terenÓw objętych tymi mapami (Dz. U, z?aa7t, Nr 1
orąz sposÓb ofueśłenia
poz.8) nalezy sporządzić mapy akustyczne.
2. Zminimalizorvanie zniszczefi drzęwostanu leśnego znajdującego się na tęrenie
proj ektowanej inwestycj i oruz terenÓw bezpo śrędniodo niej przylegĘclr.
3. Zastosorvanie zabezpieczęil przed nadmiernyrn hałasem w postaci ekranÓw
i wygfus zetia powierzchni ścianoporowych.

A

5.

6.

7.

8.
9.

Zastoso''łranie zabezpiecze dla ochrony po'rvietrza i gleb przed zafiLeaayszczęniem
w formie wydzielonych izolacyjnych pasÓw zieleni w terenie otwartym otaz
odtworzęnie ściany ekotonowej łasu Ła odcinku przebiegającym ptzęz tereny
zalesione.
Wykonanie jednego przejścia dla zwteruąt duzych (np. łosia) ponad projektowaną
obwodnic4, iednęgo przejścia dla zwterząt średnich (sarny) pod mostem na rzece
orzes.zy otaz dziesięć przejśćpod projęktowaną obwodnic% w formie przepustÓw dla
nnłierz$ małych (w Ęm przede wszystkim dla płazÓw).
Zobowtązania wykonawcy inweĘcji
do uzyskania przed przystąpieniem do jej
rcalizacji wymaganych ustarvąo odpadach (Dz.U. z2aa7r Nr 39, poz. 25|), decyzji
i uzgodnieri otaz prowadzenia prac w sposÓb zapewniający minimalizację
powstających odpadÓw.
Uzyskanię pozwolenia wodno.prawnego na:
- odprowadzanie wÓd opadowych i roztopowych z drogi,
. budowę nowych urządze wodnych /budowa kanalizacji deszęzowej w miejscowości
Dział|<tz wylotem do rzeki Pisi G4goliny/,
- budowę mostu drogowego nad rzeka okruesząz przebudową odcinka koryta rzeki
Orzeszy w miejscu przebiegu mosfu drogowego,
. przebudowę drenazy rolnicz3ch z częściowąlikwidacją
zgodruez ustawą 18 lipca 2001r. Prawo wodne (dz.U. z.2005t. Nr 239, poz.20t9)
otaz roryrządzeniern
lvtinistra Srodorniiska z ćnia f4 }ipca 2006r" w sprawie
jakie
należy spełnićprzy wprowadzaniu ścielrowdo wÓd lub do ziemi oraz
wąrunkÓw,
łłłspranłie subslancji szczeg5lnie szłusdłiwycł,ł
dła środowiskl wodnego (Dz. U. Nr
137,poz.984).
W-ykonania wszystkich niezbędnych urządzeri oc}rrony środowiskaw jednym etapie.
Wykonania wszystkich niezbędnych urządze ochrony środowiska w obrębie
przejścia obwodnicy miasta Żyta owa w ciągu drogi krajowej Nr 50 pruez teren
zewnętnnej stre$ ochrony pośredniej czrynnego crnvartoruędowego komunalnego
ujęcia wrÓd podziemnych ,,Sokule' zlokalizowanego w strukturze geologicznej pn.'
Kopalna Dolina Kozławicka, na odcinku od km 5+090 do krn 8+400, mających na
celu ochronę środowiska wodno.gruntowego ujęcia i strefy ochronnej' w tym
szczegÓlnie:
a) uszczelnienia korpusu pasa drogowego na odcinku przejścia obwodnicy
na odcinku od km 5+090 do km 8+400 sztywnyrni foliami wyt'łaczanymi ataz
foliami gładkimi (dwupoziomowo) ;
b) wykonania odwodnienia powierzchniowego korpusu pasa drogowego
na or$cinkuprzejściaobwodnicy ptzez zewnęfrzną streĘ octnony poŚredniej ujęcia
,,SOKULE'', szczelnym systemem rowÓw, ktÓry będzie odprowadzać wody
deszczorve i roztopowę do urządzeii podczyszczająpych Dtaz zbiornikow
retencyjnych;
c) wykonanie \,vprzęstrzeni pomiędzy dwoma poziomami fblii, na catej d.ługości
przebiegu obwodnicy ptzez zewnętrzną strefę ochrony pośredniej ujęcia
,,SOKULE,,, drenaŻu do kontrłlli (monitoringu) ęwęntualnych przesiękÓw
z powletzchni terenu;
d) wykonania likwidacji hydrogeologicznych otworÓw obserwacyjnych
(piezometrÓw) na terenie zewnętrznej strefy ochrony pośredniej czynnego
czwartotzędowego ujęcia wÓd podziernrrych,,Sokuleoo,k.tÓre kolidują z jęj
przebiegiem zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Żyrardowskiego znak:
OS.VH .7fiAl 512006z dnia 03.10.2006r.
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e)
wykonania nowych hydrogeologicznych otworÓw obserwacyjnych
(piezometrÓw) o charakterze badaw Czyffi otaz piezometrÓw głÓwnych horyzontÓw
wodonośnych na terenie zewnętrznej sręfy ochrony pośredniej czynnego
czwartorzędowego ujęcia wÓd podziemn5,ch ,,Sokule'', w ramach kontynuacji
monitoringu wÓd podziemnych ujęcią zgodnie z decyzją StarosĘ Powiatu
Żyta owskiego nak: o S.Vm .7 530l Ll 20a7 z dnia 18.0 1.2a07r.
10. w fazię rea|izacji przedsięwzięcia' w trakcie prowadzenia rob t ziemnych tj. gtÓ'wnie
wykopÓw oraz formowania nasypÓw na gruntach rolnych i leśnych,,dJąc warstwę
prÓc.hniczą gleby i ponownie wy}udować ją przy wypęłnianiu wykopÓw, w tęa
sposÓb, aby uzyskać pierwotrą struk|urę gleby (warunek wynikający z afi.3 ust. 1 pkt
2 ustawy zdnta 3 lutego l995r. o ocłronie grant w rolrłycłti łeśł.tych
@z. U, z2aa4r.
Nr 121, PoZ. L266 zpÓźrnejsz5rmizmianami).
wynikającej z przedłozonej dokumentacji
I l. Uwzględnienia wszystkich zalece
tj. ,,Raportu o oddziaływaniu na środowiskou _ Etap decyzji o Środowiskowych
uwarunkowaniachzgodynarcaliracjęprzedsięwzięcia.
[r. Parłstwotvy Powiatowy Inspektor San'itarny Postanowieniem Nr ZNS/713/8/20a7 z dnia
20.a3.2aa7t. uzgodnił' ptzedsięwzięcie ,,Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi
krajorvej nr 50'' i zgłosiłśrodowiskoweuwar-unkowaniadlajego realiz:lcji:
1. Zastosowanie rozwiąza technicznych mających na cęlu ochronę strefy pośredniej
ujęcia wody Sokule.
2. Podczas raalizacji przedsięwzięcia na|eŻy korzystać Zę sprzęfu budowlanego
spetniającego nonny w zakresie emisji hałasui zanieczyszcze,h gazowych.
3. Na tęrenie ochrorry pośredniejujęcia wody Sokulę nie lokalizowaÓ zap|ecza budowy
obwodnicy, głÓwnie sprzęfu i materiałÓw budowlanych.
4. Zabezpieczyć mozliwośćkomunikacji pomiędzy sfudniami na ujęciu Sokule.
Na w1dane w toku postępowania postan<lwienia uzgadniające, zarłSwno Starosty Powiatu
Żytardowskiego jak i Parlstwowego Powiatowęgo Inspektora Sanitarnęgo, P. Stanisław Halter
r}arył,zaialenia.
We wnoszonych zaia\eniach podtrąrmywał brak zgody na planowany przebieg obwodnicy
z uwagi na jej negatywny wpłlw na jegłr sqpiadujqpadziałkę budo*'łaną gtaz y,rnosiło wykup
całegosiedliska.
- Starosta Powiatu Zyrardowskiego nie zrralazł podstaw do zrrriany wydanego postanowienia
i zaŻalęlaie przekazaŁ do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Warszawie, ktÓre
Postanowięnięm lt{r KoA/11054/)śl07 z dnia 17 marca 2008r ldata wpływu 25.03.2008r./
orzekło o utrzymaniu w mocy skarżonego postanowienia organu I instancji.
- Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w iyta
owie nie znalazt rÓwniez podstaw
do zmiany wydanego postanowienia i zaŻa\enię zostało przekazane do Paristwowego
WojewÓdzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Paristwołvy WojewÓdzki Inspektor
.Warszawię
Postanowieniem ZNS.7172.|36?-2|07.MCH z dnia 06.08.2007r.
Sanitarny w
utrzymałw mocy zasknione postanowienie z dnia2a.03.2,a07r. :zrrrkzNsl7l 3f8/2OO7,ktÓre
następnie P. Stanistaw Halter zaskatŻyŁ do WojewÓdzkiego Sądu Administracyjnego
.Warszawie
wyrokiem z dnia 10 stycznia
w.Warszawię" IVojewodzki Sąd Administracyjny w
2008r. /'ys'. akt IV S.A/Wa/1977/07 uchylił postanowienie Parist'wowego WojewÓdzkiego
Inspektora Sanitamego w \ł"arszawie i przekazał sprawę do ponownego roąpoznania
organowi II instancji.
Pismęm z dnia 8 kwiętnia 2008r. P. Stanisław Hałtęr łYycofał swoje zaźalenie z dnia
l9kwietnia 2007r. na postanowienie Paristwowego Powiatowęgo Inspektora Sanitarnego
wltosząc jednocześnie
w Z1rardowie 7, dnia f0 malta 2007r. zrralr rNs/713l8naa7!
o umorzenie postępowania ptzez organ II instancji. Panstwowy WojewÓdzki Inspek1or
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'S/arszawie
Postanowieniemn$S.71Tf-393-1l08.MCh z dnia t t kwietrria2008r
Sanitamy w
_ amorzyłpr zedmiotowe p ostępowanie odwotaWcze.
Na podstawie wydarrych przęz organy uzgadniające postanowieri wÓjt Gminy .Wiskitki
w dniu 27.08.2007 wydał decyzję Nr t/07 o środowiskowycłr
uwarunkowaniachzgody
narca|izacjęptzedsięwzięciapolegającegona budowie obwodnicy Żytatdowaw ciągu drogi
krajowej nr 50 {Nt 76f4l1l?007l. W zwią"zkuz wniesionymi odwołaniamiod decyzji P.
StarrisławaHaltera i GDDKiA w Warszawie wÓjt Gminy Wiskitki wydał decyzję Nr
tV20a7 zmieniającą decyzję o środowiskowychuwanrnkowaniach prostująp oczywistą
pomyłkę pisarską otaz uzupełniając decyzję o wymagany przepisami Prawa o"r''o''y
środowiska załącznik z charakterystyką przedsięwzięcią co w całości uwzględniato
.W,arsza:wie.
odwołaniejednej Zę stron czyli GDDKiA w
o wydaniu obu decyzji strony
zostałypowiadomioneobwieszczeniami.SamorządowęKolegium odwoławczew Warszawie
Decyzją Nr KoA ffs$t'ośt'łTz dnia f1.łt.2008r. stwierdztŁoz urzęduniewazrrość
decyzji
wydanej ptzez WÓjta Gminy Wiskitki w dniu 08.10.2007t.,ktÓra to zmieniaławydaną
wcześnĘ decyzję 0 środowiskowychurł'arunkor'vaniach.
w nawiąpaniu do powyzszego
rozsttzygnięcia SKo GDDKiA w Warszawie sprecyzowałatreśćwcześniej złoionego
odwołaniai wniosłado SKo za pośrednictwem
WÓjta Gminy Wiskitki o ucĘlęnię wydanej
decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia
27.08.2007Nr I/07 ipruekazaniesprawydo ponovuregorozpattzeniaorganowiI instancji.
SamoruądowęKołegiunr odwoławezęDecyzją NR Ko A 46610ś/08
z dnia 18.02.2008r
orzękło o uchyleniu Decyzji WÓjta Gminy Wiskitki z dnia f7.08.f007r. Nr Il07
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na skutek
rozpatrzenia wniesionych odwołari P. Stanisława Haltera i Generalnej Dyrekcji DrÓg
Krajowych i Autostradw Warszawie.
SKo rozpatrującwniesioneodwołaniauznało:
odwołanieP. StanisławaHalteranie zasfugujena uwzględnienie,
natomiast odwołanięGeneralĘ Dyrekcji DrÓg Krajowych i Autostrad w Warszawie
jest zasadne,gdyżwydana decyzjabyta niekomplętna.Zgodruez afi.56 ust.3ustawy
Prawo ochrony środowiska ,,Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi
załąezrttkdo decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach'', z.aśskarżona decyĄa
WÓjta Gminy nie zawierałatakiego zapisu a więc nie zawieraławymaganegoprawem
rałączrśka.
wÓjt Gminy Wiskitki ogłosiłdecyzjęSKo zgodniez art.49k.p.a.w zwipku z art.46aust. 5
Prawo octrrorryśrodowiska_ plzez obvrieszczenie.
Przystępując do ponownęgo rozpoz"nania qprawy} wÓjt Gminy Wiskitki
obwieszczeniem z dnia L6.a4.2008r.,przed wydaniem ponownej rozsttzygającejdecyzji,
ogłosiło zebraniu matęriałw dowodołlych.
W dniu 15.04.2008rwptynęĘnastępujące
pisma:
I. P.P.la&vigi JanuszaKępkÓw zam. w Zyrardawie ut. Nietrzebkt14 m.23,wtaścicietidziałbi
nr ew.49/2potaionejw miejscowości
Dziatkigm.Wiskitki
2. P.P.Teresy i WiesławaKĘrulcsno zam. w Zyrardowie ul. Kapitana Pałaca 45 m.7,
właścicieli
działkinr ew.49/3połozonejw miejscowości
Działki gm.Wiskitki
określoneptzez wnioskodawcÓw jako ,,odwołanieod decyzji środowiskowejw sprawie
przebiegu obwodnicy rniasta Zyrardolao'. W pisrnach tych q,yrazili swoj sprzeciw wobec
aktualnie ustalonemuprzebiegowi obwodnicy miasta Żyatdowa. Działki te zostaĘ nabyte
ptzez aktualnych właścicieliz zarriarcm budowy domÓw mieszkalnych w zacisznej leśnej
okolicy z dalaod miejskiegozgietku.Budowa obwodnicyw odległości
od działekkolejno: 50

12

i -i0m sprawi, ii m:prcntie wzrośnię tam naĘŹenie hałasu otaz skazenie środowiska a w
zwiazku z tvm atrakcyjnośćdziałek z-naęnlię spadła.
Wnioskująpy stwierdzili, iz płotrłlte obwodnicy nie podlegało konsultacjoffi społecnryrn
zwłaścicielami okolicznych
działęk, nie zaptoponowano im innych rczwiąza ,
ani nie okazaao w$yvgu, jaki budowa obwodnicy będzie miała na lvvarunki amięszkiwania
w tych okolicach. Żąda\i przedstawienia ekspertyzy o tym, jaki \Ąpływ na środowisko
w Ęonie ish Ąziałek będzie miała budowa obwodnicy.
.V/iesław
W dniu 16.04.2008r. P.P. Jadwiga Janusz Kępka i P.P. Teresa i
Kajrukszto ztoĘIi
ko}ejne pisma, jako konfynuację wgzęśniejszegoodwoł'ania i protesfu, gdzie zwrÓciIi się
rÓwnięz z wnioskiem o zamianę przedmiotowych dwÓch działek na dziatki o zbliżonej
wielkości, w okolicach leśnych,w sqpiedztwie innych działek budowlarrych, na terenie grrriny
lub powiatu w podobnej odległości od miasta Żytardowa. w miejscu oddalonpn
od obwodnicy.
Pismęm z dnia 29.a4.2a08r. wÓjt Gminy w Wiskitkach odniÓsł się do kierowanych
posfulatÓw informując, ze wniesienie odwołania jest przedwczesne' gdyŻ ponowra decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, po przekazaniu sprawy
do ponowrego rozpomlania WÓjtowi Gminy ptzez Samorządowe Kolegium odwoławcze
w Warszawie _ nie zostałaj ęszeze wydana.
Zgodrue z obowiąaującymi przepisami pfttwa w zakręsie ochrony środorriska dla inwestycji
został opracowany ,,Raport o oddziaływaniu na śradowisko,,,ktÓry zobowi4puje Inwestora
do wykonania koniecatycfu zabezpieczefi dla środowiska w rejonie oddziaływania inwestycji.
RÓwniez za bezzasadny na|ery uznać zarzut braku konsultacji z włascicielami okoliczrych
działęk przebiegu obwodnicy. lV ninĘszej sprawie mamy do czynienia z dtnąilością stron
postępowania administracyjnego. W z-łWąEJru
z tym zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy Prawo
j.w.:
ochrony środo'wiska
,jeżeli liczba stron pastęoy*łanią o wy,dcmie decyzji o
środowislcowych ttwarunlrowaniach przelvacza 20, stosuje się przepis art.49 Kodelau
poslęowcmia administracyjnego''. Przepis tęn Z kolei stanowi ię,. słrony #,ogą być
zawiadamiane o decyzjaeh i innych czynnościąch organÓw administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inrty zwyczajawo przyięty w danej miĘscowośei spasćtb pubticznego
ogtaszania, jeżeli przepis szczegolny tak stąnowi; w tych prrypadkach zawiadomienie bądź
doręczenie uważasię za dołronanepo upływieczternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia.
W realizowanyfn posĘpowaniu przepis ten został speŁriony poprzez publikację stosownych
obwiesz częfi s/Ójta Gminy Wiskitki.
obecny przebieg obwodnicy jest wariantem optymalilYffi, wypracowanym
przęZ
przedstawicieli Inwestora, projektantÓw, mieszkaficÓw terenÓw ptzez grunty, ktÓrych
planowany jest przebieg obwodnicy, władz samorządowych, uwzględniającym możliwe
do spełnienia posfulaty zunteresowanych stron. Prace projektowe trwary od roku 2000.
obecna trasa zostałarvybrana jako najbardziej korzystna spośrÓdkilku wariantÓw.
Żądante wykonania dodatkowej ekspeĘzy jest niezasadne, gdyz nie zawiera Żadnych
merytorycmych zatzutÓw wobec wykonanego opracorvania Raportu.
Wykonarrie analizy porealizacyjnej pozwoli na faktyczną ocenę oddziĄwania przyjętych
rozwtryan na przyległy teren. w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy
oddziałyłvarrięm prognozowanym na etapie projektolvy{n a oddziaływaniem faktycanymzostaną podjęte kroki nnierzające do ptzyjęcia rczvmąEai, ktÓre pozwolą na ograniczęnie
negatywrrych sk*tkfiv są5iedztwa obwodnicy.
Natomiast podjęcie rozmÓw i dziaŁan w sprawie ewenfualnej zaff||arly działek nie stanowi
zakresu przedmiotowego postępowania.
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opis analizowanych wariantrÓw:
- [l{ariant ,,a,' polegający na niepodejmowaniu inwesĘcji, najkorzystniejszy z punktu
Środowiska przyrodniczego tęcz nie do przyjęcia z punktu widzenia ochrony zdrowia i z.ycia
ludzi otaz dÓbr kultury, warunkÓw przejazdu i bezpieczęristwa rrrchu drogowego.
v/ stanie istniejącym po drodze krajowej Nr 50 prowadzącej przez centrum Wiskitek
i Żyrardowa odbywa się ruch pojazdÓw tranzytowych, w tym duiy udział pojazdow typu TIR
w połączeniu z ruchem lokalnym. W tragicznych wypadkach biorąudziaŁ pojazdy cięzarowe
i osobowe. Największym zagrozeniem są jednak zdatzęnia z udziałęm pojazdow
transportowych przewoŻących substancje niebezpieczne. Prognozy ruchu wykazały,
ie w roku 2025 natęŻenieruchu na drodze krajowej Nr 5a ptzez Ż'vrard6w będzie wynosiło
prawie 40 tys. pojazd w.
RÓwniez jednym z najba ziej uciązliwych oddziaływari jest emisja hałasu drogowego
i zantecryszczęiy.
. Wąrianty r ealizow ane pr ZeZMi ejs ką P r ącownię Urb ani sĘ czną.
Ręalizowan.o szęśćwariantÓr,v przebiegu obwodnicy. Analizy rcrąatrywanych wariantÓw
są opisane w materiałach o planowanym przedsięwzięciu, ktÓrę zostaĘ opisane w 2003r. i
umięszczonę w opracowaniu Raportu
Negocjacje prowadzone ptzęz przedstawicieli Inwestora, projektantÓw z udziałem autorÓw
materiałÓw o planowanym przedsięwzięciu, doprowadziły do akceptacji pruebiegu obwodnicy
po zachodniej stronie miasta Żyrardawa. Zgodnie z sugestiami ,,leśnikÓw'' uznano za celowe
wykorzystanie juŻ istniejącego szerokiego dukfu leśnego ldroga Bednarska/ w celu
poprowadzenia drogi. Pas lasu pomiędzy granicami administracyjnymi Żyrardowa"
a projektowaną obwodnicą wynosi 600m. Tak proponowana trasa stanowi obwodnicę wsi
KorytÓw w gminie Radziejowice, miasta Żytardowa otaz Wiskitek.
Wypracowany przebieg obwodnicy zostat wprowadzany do planu miejscowego gminy
Raclziejowice.
Dla niniejszej inwestycji wydana została przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu
28.|2.2005t decyzja lokalizacyjna w oparciu o zapisy o szczegÓlnych zasadach
przygotowania i rea|izacji inwestycji w zakręsie drÓg krajowych i raport oruz opinie zebrane
w trybie ustawy, zatwierdzEącaprzebieg obwodnicy miasta Zyrardowa.
Do przedmiotowęgo przedsięwzięcianałoŻono obowiązek wykonania analizy porcalizacyjnej.
W trakcie realizacji jak i po wykonaniu inwestycji naleĘ zastosować się do wszystkich
zaleceri zapisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko sporządzanym na etapie
uzyskiwania niniejszej decyzji i wykonaÓ wszystkie wządzenia chroniące środowisko,ktÓre
tam uwzględniono.

Pouczenie
od niniejszej decyzji shfiy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwemWÓjta Gminy Wiskitki w terminie t4 dni od dnia doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniaoh na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw
do terenu otaa nie naruSza prawa własnościi uprawnie osÓb trzecich.

t4

Zgodnte z art.46 ust 4b i 4c ustawy z dnta 27 kvmetrua2a0lr. - Prawo ochrony środowiska
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie pCIzwolenia
na budowę na podstawie ustawy z dnta 7 lipca 1994 - Prawo budowlane. ZłoŻentęwniosku
powinno nasĘlić nie pÓzni ej ntŻ przed rryływem cztęręch lat od dnia, w ktÓrym decyĄa
o środowiskowych uwarunkowaniach stałasię ostatecmla. Termin ten moze ulec wydłuzeniu
jeżeli rcahtzacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo
o dwa laĘ
otaznię zmieniĘ się warunki określonew niniej szej decyzji

Załąeutlk:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

WÓ

GIVTINY
rzegaru

/podpis osoby

otrrymują:
1. GeneralnaDyrekcja DrÓg Krajowych i Autosffadw Warszawie
ul. Mifiska 25, 03-808Warszawa
2. Strony'posĘporvania.w sposÓb przervidzianyr' art.49 Kpa
Do wiadomości:
[ . StarostaPowiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45; 96-30a ŻyrwdÓw
PanstwowyPowiatowy InspektorSanitarnyw Zyrardowie
ul. Moniuszki 40;96.300 ZyrałdÓrv
J.
wÓjt Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10; 96-3fS Radziejowice
4. PrezydentMiasta Zyrardowa
pl. JanaPawłaII nr 1; 96.300 ZyrardÓw
5 . PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul.Armatuta14, 0t-f46 Wa.rszawa
'
6. PrzedsiębiorstwoGospodarkiKomunalnej,,ŻyrardÓf Sp. z a.o.
96-300ZyrardÓw, ul.Czysta 5
7 . Nadlefuicz,yNadleśnictwaRadziwiłłÓw
964 3a Pvszcza Mariaóska, ul.Senator Ówk'a2l 2
8. okręgowy ZarządDrÓg
05-850a?arÓw Maz,.ul.Poznafuka300
9. Powiatowy ZarządDrÓg
96-300ZyrardÓw ul. Jaktororrska53
1
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j do wydania decyzjlil

7'qĘc"rlik

uwarunkowaniach
do decyzii o środowiskowych
zgodyna realizacjeprzedsięwzięcia'z dnta
2l.05.jXt|l8r'Nr l/07l08. urł} sprawy
76f4nn7108- rydanej plzez
lYóita Gminy Wtskitk|

CHARAKTERYSTYKA

p|anowanegoprzedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacii plzeilsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Zyrardowa w ciqgu drogi
krajowej Nr 50. Przedsięwzię,ciezlokalizowarrejest na terenie dwóch przyległych gnin:
Wiskitki i Radziejowice ' wojewódfwie mazowieckim.
powierzchnia
zajmowana p\zet
plzedsięwzięcia'
powierzchnia
2.ogóIna
nieruchomości, obiekt budowlmy, sposób ich wykorrystywania i pokrycie' szaĘ
roślinną
Przebieg planowanego przedsięwzięoia lo4poczyna się od skrzyźowaniadrcgi krajowej
m 50 z drogą powiatową m 38t37 w miejscowościcygant<a( pina Wiskitki)' gdzie
wysĘpuje zabudowao charakterzezagrodowym,dalej pzebiega po nowym śladziedrogi
pr7az teręfiy rolne; łąki i pastwiskq obszary leśneoftE t€reny rozprosmnej zabudowy
mieszkalno-zagrodowej.
planowanejhasy wyniesie 15'1 km.
Łąpzna długość
3. CharaktcrysĘk* isfuiqiącsga i planowanego pnedsięrvzięcia
obwodnica projektowanajest jako trasa GP(główna ruchu przyspieszonego)o przekroju
2+l (dodatkowy pas do wyprzedzania), z ubzymaniem na fragrnentach obwodnicy
przekroju daszkowego jezdrn.
Podstawoweparaneby techniczxle:
obwodnica w ciązu drogi kraiowej nr 50(w przrroadkuprzekroiu 2+l)
- klasa tecbnicznadrogi
GP
- plędkośćprojel1oł/a
l00łm/h
- prędkośćmiarodajna
llOlm/h
- szerokośćjezdni
12'0m
- szerokość
pasów ruchu
3x3'5m
_ opaskapomiędzy pasami o przeciwnych
0,5m
kierunkach ruchu
- szerokość
2x0'5m
opasekzewnętrzrrych
- szerokość
poboczy gruntowych
2x1,0m
a)bez bariery
2x1.-1m
b)zbarierą
obwodnica w ciagu drogi krajowej Nr 50 ( na pozostatvchfta,€mentach orzv utzvmaniu
Inzekroiu daszkowesojezdni)
- klasa technicznadrogi
GP
- pędkośóprojektowa
100h/h
- prędkość
llOkm/h
miarodajna
- szerokoścjezdni
llm
- szerokośópasów ruchu
2x3,5m
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_ szerokoścpoboczy utwardzonych
2x2,0m
- szerokośćpoboczy grunto-wych
0-75m
a)bęz bariery
1,25m
b)z barierą
obwodnica została poprowadzana przez obszar dwoch przylegtych do nriasta Z7rardowa
gmin:
1. Wiskitki od 0+000 do km 10+500otaz od km 11+200do km 11+700(wskładktorej
wchodz4 następującemiej scowości przez ktÓre przechodnć będzie obwodnica:
Cyganka, Starowiskitki, Morgi, Sokule i Działki)
f- Radziejowiceod km 10+500do km 1l+200 i odkm 11+700do koricazakresu
Chroboty, Pienki
opracowarria(w granicach miejscowości:Benenard,,Zazdtość,
Towarzystwo i l{rzy iowka).
Zakres inwestycji rozpoczyna się w km |02fi2a istniejącej drogi krajowej Nr 50
w Ęonie stacji uzdatniania wody w Cygance. Po około 500 m projekto\Yanaobwodrrica
będzie odchodziła od istniejącej drogi w kierunku południowym' południowo.zachodnim.
Funkcję połączenia nowej drogi zę starym śladem przejmie droga prowadząca
ktÓra poprzęZ skrzyżowanie skanalizowane zostanie połączona
do Wiskitek,
z rozpafirywaną inwestycją Na odcinku od wytączetia obwodnicy do drogi łączrrikowej,
po jej oddaniu do eksploatacji, istniejąpa droga krajowa Nr 50 zostanię zamknięta lub
Ędzie pełniła rolę drogi serwisowej. w rejonie tym jednocześnie projektowane jest
połączenie nowej drogi Z planowaną autostrad{ M.Następnie obwodnica Ędzie
przebiegała po zachodniej stronie zabudowy mieszkaniowej w Morgach oraz łagodnym
.fukiem pomiędzy zabudową miejscowości Mo'rgl a Sokule' Po pruecięciu z drogą
powiatową Nr 38138 obwodnica została poprowadzona ptzez teren leśny w poblizu
miejscowości Działki, pl:zęz streĘ ochrony pośredniej ujęcia wody ,,Sokule'' dla
Zyrardowa' ktorej granicę pÓłnocną wzrlacza przebieg rowu melioracyjnego-tak
Zwanego Kanału Guzowskiego, a południową linią kolejową W.arszawa _Skierniewice.
W obszarze leśnym droga zastała poprowadzona istniejąpą przecinĘ stanowiącąjedną
z wielu, na tym terenie, drÓg lokalnych, nieutwardzonych (tzrłI. Drogą Bednarsks.
Następnie planowana obwodnica pnetnie linię kolejową ( wiaduktem popro.wadzonym
nad linią kolejow$ i opuści streĘ ochrony pośredniej ujęcie wody. Skmyzowanie
obwodnicy z drogą wojewÓdzkąNr 719 zostarrie wykonane w formie węzła drogowego,
z ktÓrego łącnice zostaną poprowadzone do drogi wojewÓdzkiej i potączonej z ruą
skrzy'zowaniami typu małę rondo.Za wiaduktem nad d.ogą wojewÓdzką Nr 7|9
obwodnica skręca w kierunku południoWYffi, południowo.wschodnim pruechodząc na
wschÓd od zabudowari miejscowości Bęnenard w kierunku miejscowościChroboty. Tam
obwodnica kłzyhlję się Z d'ogą powiatową Nr 47l6W w dwoch poziomach, droga
powiatowa przebiega nad obwodnicą wiaduktem wD-7. Na odcinku tym droga
na ptzemian przecina tereny otwartę i leśnę.Za drogąpowiatową Nr 47 L6w obwodnica
przefrrie rzekę okrzeszę' nad ktÓrą projektuje się obiekt mostowy spełniający
jednocześnie funkcje przejścia dla zwierząt. Po drugiej stronie rueki nowa droga
ponownie wejdzie w większry kompleks leŚny, poprowadzi w kierunku istriejącej drogi
krajowej Nr 50 łącąc się ze śladem. Prued włączeniem się obwodnicy w rondo,
do miejscowości KorytÓw i Żyrardowa. Koricowy zakres
umozliwiające wud
jest w km I 17+600drogi laajowej Nr 50.
planowany
opracowania
Szczegołowe dane na temat zagospodarowania terenu (w rozbiciu na poszczęgÓlne
projektowanej drogi, pruedstawiono w raporcie
miejscowości) w Ęonie
o oddziatywaniu na środowisko.
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4. Wari*nty przedsięwzięci*
W trakcie realizacji projektu niniejszej obwodnicy, na rÓżnych etapach dokumentacji
projektowej, analuoł*,anejbyry rÓŹne rvarianfy przebiegu drogi. DIa projekton'anej drogi
wydano prawomocną decyzję lokalizacyjną. W zw.iązku z tym na etapie opracowywania
materiałÓw do clecyzji o środowiskowych uwarunkovaniach, nie analizowano innych
wariantÓw przebiegu obwodnicy poza wariantem zerowym otaz rczv\łuwaniami
techniczrrymi: węzła Zyrardow, szczegÓłow zabezpieczętia streff ochronnej ujęcia wÓd
Sokule, itp.
Na etapie decyzji lokalizacyjnej analizowane były warianĘ 2, 5 i 6 przebiegające po
zachodniej stronie miasta Ż,ytardÓw i powiąane węzłem z pĄektowaną autostradą A2.
V/arianty przebiegające po stronie wschodrrięj miasta (iako nie powiązarnęz projektowana
autostrada Af i w skutek tego nie spełniająper.ałaż.ęn
drogi obwodowęj- odciqpenie od
ruchu tranzytowego) zostaĘ odrzucone na etapie ana|iz ptzez Miejską Pracownię
Urbanistycrutą w Zyrardowie araz n& etapie Studium technicano- ekonomi c7fiego
przebiegu obwodnicy.
SzczegÓłowy opis analizowanych wariantÓw ataz ich graficzne przedstawienię znajduje
się w raporcie o oddziatywaniu na środowisko sporządzonym na etapie uzyskiwania
decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniąch.
5. Rozwiązania chroniące środowisko.
Propozycję rozrv.iązan chroniących środowisko przedstawiono szczegÓłowo w raporcie
o oddziaływaniu na środowisko. Przewidziano m.in. następujące rozwiąrania chroniące
środowiskoprzyrodnicze i kulturowe oraz zdrowie i zycie ludzi
realizację pasÓw i kęp zielęnl iz,olacyjnej
_ rowy trawiaste oraz zbiorniki retencyjne zlokalizowane ptzed kuŻdym ztnftem do
i stniej ących odbi ornikÓw ;
_ ze względu na przeprowadzenie obwodnicy ptzez strefę ochrony pośredniejujęcia
Sokule dno i skarpy rowÓw odwadniających pas drogolily' zostaną na tym odcinku
uszczelnione;
_ realizację przejśćdla zwierząt w celu zachowania ciągtościszlakÓw migracyjnych;
_ ręalizację ekranÓw akusĘcznych;
- przestrze ganie zatwier dzonych planow gospodarki opadami ;
- opracowanię projektÓw zŃezpięczenia ataz przeniesienia ragtoionych rv wyniku
budowy dÓbr kultury;
_ wykonanie wyptzedzających ratowniczych prac wykopaliskowych na stanowiskach
archeologicznych oraz ich przedpolu;
_ prowadzęnie nadzoru archęologicznego nad robotami ziemnymi.
Podsumowarrie oddziatywania i propozycje zabezpiecze lub zminimalizowania wpływu
w fazie projektowania" budowy i eksploatacji zawarto poniżej:
1. Faza projektowania:
- System odwodnienia drogi otaz mosĘ i przepusty nalezy zaprojektować w taki aby
stosunki wodne nie uległy istotnym zmianom ( llie większe nit 100Yo w stosunku do
stanu aktualnego zmiany przepływÓw charakterystycznych w ciekach; nie więk sze niŻ
rcO% w stosunku do akt'ualnych zmiany amplitud wahari rzędnych wv. wÓd
podziemnych i powierzchniowych.
- Swiatła mostÓwl przepustÓw nalezy zaprojektować z uwzględnieniem zmian
powierzchni zlewni ( powierzchniowęj) i zmian odpływu powodziowego,
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wywołanychprzyjętym schematernsystemy odwodnień deszczowych obwodnicy oraz
zwiększeniem powierzchni nieprzepuszczalnycb.
- Projektujqp odprowadzenie ścieków deszczowych do cieków powierzcbniowych
przepływów
llraleiy d8ć
do takich rorł.łiązatu przy których
(wynikaj
przrkroczy
w
tych
ciekach
uszcze|nienia)
ńe
10%o
maksymalnych
ące z
pierwotnych wańościpzeptywów maksymalnych.
. Przy wymiarowaniu światłamostów i p:zepustów naleźryuwzględnić efekt
''spłaszłzeńa.,fali wezbraniowej przez zbiomiki rctencyjne i infiltracyjno-retencyjne
w systemiekanalizacji deszrzavtej.
- Projekt przebudowy sieci drenarskiej należ7 zorientować na minimalizację zniarr
kjerunku spadku drenów oraz poziomów wód podziemnycĘ co pozwoli
zrrrinimalizowaćoddziaływania.
- NaleĘ zidentyfikowac obszary pasa rozdzieĘiąpego'w których istnieje możliwości
gromadzeńa się wód opadowychi podtopień.W obszarachĘch należyzaprojektować
drcnaz zapobiegĄ4pynadmiem€nu nawodnieniupodłoża.
- odcinkowa regulasjakoryta otz.eszy z.ostałazaprojektowanaw sposób zapewniająpy'
minimalną ingerencję w rzekę. W miarę możliwościzast]osowanepowirmy być
biologiczre elementyzabudowykoryta.
2. Faza budowv:
- Wykonanie przewidzianych do ralizacji zabezpieczeń środowiskaprzytadniczego
oraz zdrowia i Ęcialudzl;
. Realizacja obwodnicy z zapewnieniem bardm wysokiej jakościrobót szczególnie
w strefie ocbronnejujęcia wody;
.Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i dobrej jakości paliwą co będzie miało
korzystry wpływna emisjęhałasujak i zanieczyszcz.eniapowietza.
- W bakcie real|zacii pnedsięw,ztęciaroboty zwięane z uĘciem cięż:kiegosprzętuna
terenachw pobliźuzabudowy mieszkaniowej powinny byó prowadzonew ciągu rlnia.
Prace budowlane mogą być wykonywane w ciągu nocy pod warunkiem
zabezpleczr,niaterenurobót przenośnymi
ekranująpymitak aby zostały
zapewnione odpowiedniewarunki dla snu mieszkającejw sąsiedztwieprac ludności.
Poza tererrarni zabudolły mieszkaniołrlejloboty mogą być wykonywane zańwno
w ciągudnią jak i w nocy.
- Jako podstawowe odbiomiki Ścieków deszczowych na|efy plznąć zbiomiki
retencyjno-infiltracyjne.
- Na zapleczu budowy naleĘ wynaczyć uszcze|nionąpor'r'ierzcbaię pnEnaczsnądo
mycia i tankowania pojazdów i masz)m budowlanych.. Spływ ścieków z takiej
powierzcbni możeodbywaćsię wyłąpzniedo szczelnego zbiomika z którego ściekite
bęĄ wywożonedo oczyszcza|ni.
- Bazy budowlane winny byó wyposażone vy szczelne zbiorniki na nieczystości
pĘnne' które należy systematycaie opróżniaćprzy pomocy wozu asenizacyjnegoi
wywozić do ocryszcza|rn,
- Nie nalezy lokalizowaś' baz
na terenach wrażliwych na
zarieczyszczenta i chronionych np. w dolinie okrzeszy pońzej poziomu wody 0,3%
w sbefie ochronnej ujęcia wód w rejońe użrytkówekologicmych i na terenach
podmokłych.
. W rejonach występowaniagleb dobĘ i średniej
jakościw trakcie prowadzeniaprac
budowlanych naleĘ zadbaś,aby cenna pokrywa glebowa nie zośałazdewastowarra.
Warstwa próchnicza gleb zajętych pod realizację drogi powinna mstać zdjęta i
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przechowywafi& w spos b gwarantujący jej wykorzystanie po zakorłczeniu robÓt
budowtanych do rekultywacj i terenÓw.
. Wykonując pfacę budorł{ane porłinni przestrzsgać , aby roślinnośćnię była fiataŻlorfl
na negatyrxmeskutki (usrko dzenia mechani czne)
- oc}rrona lłrajobr az1y.
o lokowanie zap\ecza budowy poza najcenniejszymi terenami
najłepiej w obrębie tęrenÓrv jui Zagostr}odarowanych;
. minimalne zajęcie terenu pod place budowy, parki maszyn, drogi
dojazdowe, składy mas ziemnych i odpadÓw, iĘ. otaz utrzymanie
tych terenÓw w stanie porządku.
3. Faza ęksploatacji :
powietrza zostanie
. Hałas a.ogo*y jak i tozptzestrzeniarrie się rartiecryszcze
otaz pasy
akustyczrę
ekrany
typu:
ograrLlczone dziębj rcalizacji wządzeri ochronnych
zieleni izolacyjĘ. Zwiększenie udziału zieleni wysokiej i średniej w Ęonie drogi
ograr1gzy tozptzesttzęnianie się zanie cayszczei gazovtych oruz pyłowych.
. Dbałośćo stan techniczny clrogi i wządzerl oclrrony środorviska ze szczegÓlnym
naciskiem na elementy odwodnienia ( rowy, zbiorniki retencyjne, syfony).
. w strefie ochrony pośredniejujęcia wody Sokule śniegz poboczy i rowÓw porvinien
być wywożony na miejsca wyznaczone w tyrn celu i wyposazone w odpowiednie
zabezpleczęnia ograr,lczające wpływ substarrcji obnizających ł:.rmaraaniena środowisko
gruntowo-wodne.
$taz bałsaó
analizy porealizacyjnęj
(w rozumięniu
Badania porealizacyjne
monitoringowych) powinny być wykonane w zakresie:
. hałasu komunikacyjnego (drogowego) w miejscach wyszczęgÓlnionych w
załączrttku grafic7nLym nr 6a. AnaLiza ta moŻe być powiązffiLa z monitoringiem, do
rea1izacji ktorego zobowiłpany jest zatządłający tęrenem raz w roku rł ciągu 3
pierwszych lat funkcjonowania nowej drogi, a następnie co 5 lat w ramach
Generalnego Pomiaru Ruchu;
. wÓd powierzchniowych raz w roku, zgodnie z rozporządzeniem z uwzględnieniem
jakości wÓd zr:rucarLychdo Fisi GągolĘ iotzeszy;
. wÓd podziemnych- ze wzg!ędu na przebieg ptzez streĘ ochronną ujęcia Sokule.
Za|ęca się wykonywanie pomiarÓw chemizmu i stanu mvlerciadła wÓd w
pÓł roku;
piezometriach
.odd'iaŁywaniaw sieci monitoringu drogi z częstotliwościąco
.
inwestycji na powietrze _ porÓwnanię ustaleri zawarĘch w raporcie
z tzecrywistym oddziaływanięm na powietrze;
. zachowania nowych nasadzerl i ewenfualnego ich uzupetniania;
. wykorzystania przejŚć dla zwiez4t,po upłyrviejednego roku od oddania obiektu
do użytkowania, realizowanęgo przęzT.3 sęzony zimowe W przypadku duĘch i
średnichrułierząt(obserwacjaśladÓw rwieruątpo świezychopadach śniegu)orazZ-3
sezony migracji (okres letni i jesienny) w pqzypadku płazÓw.
6. Możliwośćtransgranicznego oddziatywania na środowisko.
Analizowane przedsięlvzięcie nie będzie oddziałyr.vałotransgranicznie.
?. obszary podlegające ochronie ( Natura 2000, Parki Krajobrazowe).
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W są5iedztwieinwes.tycjinie vyystępująobszary Natura 200a.Najblizej połozonyobszar
arajduje się w odległości10km od projektowanejobwodnicy. Dąbrowa Radziejowska
pozazasięgiemj ej oddziaĘwałua.
(PLH 140003) z}7acaffię
W odległości okoto 1,5-2 km od przedsięwzięcia zlokalizowane są granice
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ( obszar węztowy sieci ECONET.PL- 11K)'
na ktÓry takie inwestycja nie będzie miała negatyvrrnegowpływu dzięki zachowaniu
isnriejąpych,lokalnych szlakÓw migracyjnych (przejściadla zwierzątdużych,średnichi
małych).
Inwestycja będzię natomiast puebiegała"na odcinku ok. l0 km, ptzęz,RadziejowickoBolimowski Obszar Chronionego Krajobrazu, jego zachodni fragment. Tym samym
projektowana droga będzie rozczłonkow;nrałaten teren na mniejsze obszary. Z tegł
względu tak ważrrebyło, przewidziane w pĄekcie, zachowanie istniejących szlakÓw
migracyjnych.
Ponadto wskutek realizacji drogi częściowozniszczony zostanię uĘtek ekołogiczny
zlokalizowany w oddziahę42c LeŚnictwo ŻytardÓw o powierzchni 0,54 ha obejmujący
SrÓdleśnebagno.Podczaswizji w terenięstwierdzono,ŻeuĄrtek ten utraciłswoje walory
przyrodnicze wskutek pozaru otaz dhlgotrwałegoprzesuszenia.
InwesĘcja będzie przebiegała takŻe w są.siedztrvieinnego uzytku ekologic rrLęgo
potożonegow oddziale 42f i 55c LeśnictwaZyrardow o powierzchni 3,16 ha. Inwestycja
nie Ędzię miałana nię negatywnegowpływu dziękt zachawaritrszlakÓw migracyjnych.
8. obszary ograniczonegoużytkowania.
Na qlm etapie nie ma pottzeby wyznacz.arliaobszatÓw ograniczonegouzytkowania.
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