WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
RGN.6220.9.2021.MN

Łańcut, dnia 20.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 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 (tj. Dz.U. z 2021

r., poz. 247), zgodnie z art.49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.
735),

informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.9.2021.MN

z dnia 20.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km
0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186;
1187;

1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1;

1322/1; 1335; 1341 obręb 0007 Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1;
4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1;
4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina
Łańcut". Ponadto informuję, że w dniu 20.07.2021 r. została podana do publicznej wiadomości,
na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, treść ww. decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować
bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 225 46 88 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Mic
2 a
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Łańcut, dnia 20.07.2021 r.
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 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
(t.j. Dz. U.2021, poz. 247 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2021,

poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łańcut na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
Panu Stanisławowi Cieszyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński, ul. Królowej Jadwigi 16F, 39-300 Mielec,
NIP: 8171099334, REGON: 180044242 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej status Aktywny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno
- Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce
nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1;
1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 obręb 0007 Rogóżno oraz
na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2;
4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina,
jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut" po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie,
orzekam
I.

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przez inwestora Gminę Łańcut przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D
„Rogóżno - Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na
działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310;
1311;

1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 obręb

0007 Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2;
4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3;
4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut. Jednocześnie
zobowiązuję do spełnienia następujących warunków:
1.

Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub
urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew znajdujących

się w najbliższym sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia i co najmniej 2 m na zewnątrz
od

tego

zasięgu,

należy

wykonywać

w

sposób

jak

najmniej

im

szkodzący,

tj. w szczególności:
pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas przebudowy
poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie ich oszalowanie
deskami do wysokości 1,5-2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
-

wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew (co najmniej w zasięgu okapu korony)
przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi, zdezynfekowanymi narzędziami tnącymi,
niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy
uszkadzać korzeni szkieletowych (odpowiedzialnych za statykę drzewa); nie należy
zabezpieczać ran po cięciach żadnymi preparatami;

-

nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom
terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
grupy drzew/krzewów wygrodzić

płotem o min. wysokości

1,5 m, w sposób

uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna
odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor
w wielkości 1-2 m.
2.

Prace ziemne związane odmulaniem rowów należy wykonać poza okresem rozrodu
płazów, tj. poza okresem 1 marca - 30 czerwca.

3.

Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki
ekologiczne, do których mogą wpadać płazy i inne małe zwierzęta należy zabezpieczać
w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie
szczelnych

przykryć,

umożliwiające

wygrodzeń z

siatek lub folii)

samodzielne wydostanie

się z nich

lub

zastosować

(np. pochylnie,

rozwiązania
pozostawianie

wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie należy systematycznie kontrolować,
a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach" płazy i inne zwierzęta należy niezwłocznie
uwalniać i przenieść w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.
II.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.
Uzasadnienie

W dniu 14.05.2021 r. został złożony wniosek do Urzędu Gminy Łańcut pn. „Budowa
drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km
0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186;
1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1;
1322/1; 1335; 1341 obręb 0007 Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1;
4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262;
4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".
Pismem z dnia 19.05.2021 r. Pan Stanisław Cieszyński - pełnomocnik został wezwany
do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
Pismem z dnia 26.05.2021 r. na wniosek Gminy Łańcut działającej przez Pełnomocnika
Pana Stanisława Cieszyńskiego, zostało wszczęte, z dniem 25.05.2021 r. postępowanie
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administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać"
w miejscowości Rogóżno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2;
1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2;
1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 obręb 0007 Rogóżno oraz na
działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2;
4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka
ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".
Do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono
Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia zwaną dalej KIP, którą opracował i podpisał Stanisław
Cieszyński figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
nazwą Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński. W załącznikach do wniosku
przedstawiono poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, mapę w skali
zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz mapę z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został zamieszczony
w publicznie

dostępnym

wykazie

danych

o

dokumentach

zawierających

informacje

o środowisku i jego ochronie pod numerem 13/2021.
Wójt Gminy Łańcut odstąpił od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana
inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 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 (t.j. Dz.
U.2021, poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś nie wymaga stwierdzenia zgodności
lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że liczba stron postępowania
przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735),
zwanego dalej KPA, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów przez obwieszczenie. Wobec powyższego obwieszczeniem z dnia
26.05.2020 r. znak: RGN.6220.9.2021.MN powiadomiono strony o wszczęciu postępowania.
Inwestycję należy zaliczyć do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko określonych jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia
powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi
o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do
obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110) za drogę twardą uznaje się drogę z jezdnią
o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt
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betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m, inne drogi
są drogami gruntowymi.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że inwestycja jest położona w miejscowościach
Rogóżno i Kosina w Gminie Łańcut, powiecie łańcuckim w środkowej części województwa
podkarpackiego na działkach o nr ewid.: 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186;
1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1, 1315/3, 1317/1, 1320/1, 1321/1,
1322/1; 1335; 1341 obręb 0007 Rogóżno, oraz na działkach nr: 4138/1, 4139/1, 4140/1, 4141/1,
4142/1, 4142/2; 4143/1, 4197/1, 4197/2; 4198/2; 4201, 4203/1, 4203/2; 4261/1, 4261/2; 4262;
4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut. Ponadto
jest niewielką inwestycją drogową o charakterze liniowym i polega na budowie drogi o długości
około 1085 m. Planowana inwestycja jest budową nowej drogi, która będzie przebiegać po
swoim dotychczasowym śladzie, który na potrzeby inwestycji będzie nieznacznie korygowany.
Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie m.in.:
•

profilowanie wstępne istniejącej nawierzchni tłuczniowej, kruszywem łamanym,

•

profilowanie zasadnicze betonem asfaltowym,

•

położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

•

uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym,

•

remont istniejących zjazdów indywidualnych,

•

odmulenie istniejących rowów otwartych.

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi, najbliższe otoczenie stanowią tereny z zabudową
zagrodową oraz tereny wykorzystywane do celów rolniczych.
Najbliższymi ciekami i zbiornikami wodnymi dla inwestycji jest ciek Dopływ z Rogóżna
i „Jezioro Święte". Przedmiotowy odcinek drogi biegnie poza obszarami występowania
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższy to GZWP 425 położony po północnej
stronie przedsięwzięcia. Zgodnie z podziałem obszaru dorzecza Górnej Wisły na jednolite
części wód podziemnych, teren opracowania położony jest w jednolitej części wód
podziemnych oznaczonej kodem PLGW2000153, dla której stan chemiczny i ilościowy
oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia ustanowionych
dla niej celów środowiskowych. Celem tym jest utrzymanie co najmniej aktualnego stanu wód
(dobry stan chemiczny i ilościowy). Projektowana inwestycja zarówno na etapie budowy jak
i eksploatacji nie będzie oddziaływać negatywnie na cele środowiskowe wymienionych JCWPd,
ponieważ:
•

nie

spowoduje

pogorszenia stanu wód, nie

będzie

powodować

dodatkowych

zanieczyszczeń wód,
•

nie wpływa na bilans wód JCWPd.
Planowana inwestycja leży na terenie dwóch obszarów Jednolitych Części Wód

Powierzchniowych: Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia PLRW20001922699 oraz Nowosiółka
PLRW2000162268929.
Planowane przedsięwzięcie drogowe nie spowoduje istotnej zmiany stanu i potencjału
ekologicznego wymienionej JCWP, ponieważ:
•

zakres prac przy przebudowie drogi ograniczony będzie do wyznaczonego w projekcie
terenu,

•

w ramach przedsięwzięcia nie jest przewidziane korzystanie z wód powierzchniowych,
w formie poboru wody czy odprowadzania ścieków,
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•

odprowadzane do ziemi, w ramach odwodnienia pasa drogowego, wody opadowe nie
będą zawierały substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
w stężeniach mających wpływ na poziom zanieczyszczenia wód gruntowych (dla
sytuacji bezawaryjnych),

•

potencjalne oddziaływanie na wody powierzchniowe JCWP związane może być
z sytuacjami awaryjnymi maszyn i sprzętu w trakcie robót (np. w wyniku rozlewu paliwa)
lub w wyniku wypadku drogowego w okresie użytkowania drogi po przebudowie.
Planowana inwestycja polegająca na budowie drogi nie będzie negatywnie oddziaływać

na stan jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie będzie stanowić
zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wód i ekosystemów wodnych (art. 81, ust. 3
ustawy ooś).

Inwestycja nie będzie miała wpływu

na nieosiągnięcie

dobrego stanu

ekologicznego oraz nie zapobiegnie pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału
ekologicznego. Nie zachodzi więc potrzeba zastosowania art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej
(oraz art. 38 j Prawa Wodnego). Projektowane przedsięwzięcie ani w fazie realizacji, ani w fazie
eksploatacji nie będzie wpływać na pogorszenie ani też na poprawę wskaźników jakości wody.
Planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnych oddziaływań i nie spowoduje
pogorszenia parametrów siedliskowych, przez co nie ograniczy funkcjonowania ekosystemów
cieków powierzchniowych i nie będzie mieć wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych wód.
Inwestycja nie naruszy ram wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Unii
Europejskiej.
W otoczeniu planowanej inwestycji nie występują obszary wodno - błotne. Głębokość
zalegania wód podziemnych w rejonie inwestycji wg mapy hydrograficznej wynosi ok. 1,6 m.
W otoczeniu projektowanej inwestycji nie występują:
•

parki narodowe,

•

rezerwaty przyrody,

•

parki krajobrazowe,

•

pomniki przyrody,

•

obszary chronionego krajobrazu,

•

obszary Natura 2000,

•

stanowiska dokumentacyjne,

•

użytki ekologiczne,

•

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

•

korytarze ekologiczne.
W obrębie planowanej inwestycji nie są usytuowane zabytki figurujące w rejestrze

zabytków, ani zidentyfikowane stanowiska archeologiczne na podstawie przepisów ustawy
0 ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2020, poz. 282).
Wzdłuż planowanej inwestycji nie występują stanowiska roślin objętych ochroną
gatunkową. Inwestycja nie jest związana z wycinką powierzchni krzewów i drzew. Projektowane
przedsięwzięcie

nie

będzie

powodowało

znaczącego

zagrożenia

dla

środowiska

przyrodniczego. Projektowana nawierzchnia drogi będzie poprawnie wpisana w krajobraz
1 dostosowana do istniejącego terenu, sprzyjać temu będzie również prowadzenie drogi
z maksymalnym dostosowaniem do istniejącego terenu. Zatem projektowane obiekty nie będą
również zakłócać estetyki krajobrazu.
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Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, teren wokół
projektowanego przedsięwzięcia podlega fragmentarycznej ochronie akustycznej. Najbliższe
tereny chronione akustycznie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego.
Dominującą formą zabudowy jest zabudowa zagrodowa.
Dla tego typu terenów obowiązują następujące wartości dopuszczalne:
•

Wskaźnik hałasu LAeq D określony, jako równoważny poziom dźwięku w godzinach:
od 6:00 do 22:00 - 61 dB-A

•

Wskaźnik hałasu LAeq N określony, jako równoważny poziom dźwięku w godzinach:
od 22:00 do 6:00 - 56 dB-A.
Budowa będzie wykonywana w systemie bez magazynowania materiałów. Surowce

przywożone będą z siedziby wykonawcy samochodami ciężarowymi wprost na miejsce ich
bezpośredniego użycia. Pracujące samochody i maszyny poruszać się będą po istniejącej
koronie pasa drogowego. W przypadku zaistnienia potrzeby chwilowego zmagazynowania
materiału (jedna do kilku wywrotek), materiały zostaną wysypane na istniejącym pasie
drogowym i jak najszybciej rozdysponowane, aby nie utrudniały logistyki budowy. Potrzeby
sanitarne i socjalne pracowników zatrudnionych przez wykonawcę zostaną zabezpieczone
przez wykonawcę. Wykonawca zapewni swoim pracownikom przenośne toalety, obsługiwane
i opróżniane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizowaniem odpadów komunalnych.
Samochody i maszyny tankowane będą na specjalistycznych stacjach benzynowych lub
siedzibie wykonawcy. W przypadku potrzeby awaryjnego zatankowania pojazdu lub maszyny
lub uzupełnienia oleju, czynności te wykonywane będą na wyznaczonym do tego celu zapleczu
budowy. Zaplecze budowy oraz miejsce magazynowania materiałów budowlanych, ze względu
na dostateczny pas drogowy, zostaną zlokalizowane w bezpiecznym miejscu, w środkowej
części inwestycji, na jednym z nieużytków lub istniejących utwardzonych placach. W miejscu
tym będą zapewnione i używane maty sorpcyjne oraz zapewniony sorbent. Miejsce to będzie
także miejscem przechowywania sorbentu na wypadek awaryjnych wycieków paliwa i olejów
z maszyn. Zużyty sorbent i maty zostaną odebrane i zutylizowane przez specjalistyczną firmę.
Na terenie planowanej inwestycji będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne
przekształcenia

środowiska,

powierzchni

terenu,

gleby

podczas

prowadzenia

prac

budowlanych. Przyczyni się to do: wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu, zwiększenia
podatności na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy, zmiany rzeźby terenu w rejonie
prac, naruszenia struktury gleby na skutek wykonywania wykopów. Zaburzenia te będą miały
charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Ziemia powstająca w wyniku
prac budowlanych będzie wykorzystana na terenie planowanej inwestycji (wyrównanie terenu),
a następnie obsiana mieszanką traw, co przyczyni się do szybkiego zadarnienia.
Powstające odpady będą segregowane w miejscach ich powstawania, a następnie
magazynowane w wyznaczonych miejscach. Wszystkie powstałe odpady będą segregowane
i sukcesywnie usuwane z terenu budowy. Dotyczy to w szczególności następujących odpadów:
gleby i ziemi (w tym kamienie), urobku powstałego z pogłębiania podstawy drogi i zbędnego
kruszywa.

Na

terenie

placu

budowy

zostaną

wyznaczone

miejsca tymczasowego

magazynowania odpadów. Odpady niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych
pojemnikach, zabezpieczających środowisko przed ewentualnym przedostaniem się substancji
niebezpiecznych zawartych w magazynowanych odpadach. Odpady inne niż niebezpieczne
będą magazynowane w kontenerach, beczkach lub w przypadku kruszywa, ziemi, kamieni,

masy roślinnej, bezpośrednio na pasie drogowym i w miejscu zaplecza budowy. Wszystkie
odpady, powstające na terenie placu budowy będą przekazywane uprawnionym podmiotom
w celu powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia (np. w specjalistycznych instalacjach
przemysłowych).
Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków, które
mogłyby zanieczyszczać wody powierzchniowe lub podziemne. Zużyte zostaną tylko niewielkie
ilości wody do celów socjalnych. Woda na etapie realizacji inwestycji będzie dowożona
beczkowozem.

Wszelkie

potrzeby

sanitarne

ekip

prowadzących

inwestycję

będą

zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych lub na terenie baz ekip budowlanych.
Następnie ścieki będą wywożone przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnię ścieków.
W okresie budowy wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i wibracyjne związane
z

pracą

ciężkich

maszyn

i

pojazdów

transportowych.

Oddziaływania

te

zgodnie

z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Ich przestrzenny zasięg można
określić na około 30 m od zgrupowania pracujących maszyn i sprzętu budowlanego. Należy
podkreślić, że uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter krótkotrwały,
nieciągły i ustaną z chwilą zakończenia montażu dodatkowych maszyn oraz będą możliwie
ograniczane.
W okresie eksploatacji źródłem hałasu będzie ruch pojazdów odbywający się po
analizowanym odcinku drogi. Dobowe natężenie ruchu przyjęto na liczbę 150 pojazdów
docelowo, w tym 130 samochodów osobowych. Ponadto na projektowanej inwestycji istnieje
ograniczenie ciężaru pojazdów do 8T, co będzie powodować zmniejszenie hałasu, w stosunku
do dróg bez tego typu ograniczeń. Nowa równa nawierzchnia także ograniczy oddziaływanie
hałasu w stosunku do stanu istniejącego.
Inwestycja nie będzie generowała oddziaływania transgranicznego, ponieważ żadne
z oddziaływań projektowanej inwestycji nie ma takiego zasięgu, aby dosięgało granicy państwa
polskiego.
Planowana

inwestycja leży

poza powierzchniowymi

formami ochrony

przyrody.

Wszystkie oddziaływania mają charakter lokalny. W najbliższej okolicy inwestycji nie planuje się
w tym samym czasie działań budowlanych.
Biorąc pod uwagę planowaną technologię robót nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń
dla życia, a przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy minimalizuje możliwość
wystąpienia wypadku.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia planowana inwestycja nie jest zaliczana
do obiektów stwarzających zagrożenie występowania

poważnych

awarii

przemysłowych

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
W ramach prowadzonego postępowania, będąc zobowiązanym przepisem art. 64 ust. 1
pkt 1, 2 i ust. 2 ustawy ooś, Wójt Gminy Łańcut pismem z dnia 26.05.2021 r. wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, o wyrażenie
opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,

o czym

zakwalifikowały

również

przedsięwzięcie

powiadomiono strony
jako

mogące

postępowania.

potencjalnie

Organy

znacząco

opiniujące

oddziaływać

na

środowisko, dla których obowiązek sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może
być stwierdzony, zgodnie z treścią przepisu § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów
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z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 09.06.2021 r.
znak: WOOŚ.4220.10.15.2021.NH.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi
gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km 0+000,00
do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188;
1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341
obręb 0007 Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2;
4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4
obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut", nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod ustalonymi warunkami, które zostały
zawarte w sentencji decyzji.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w jego rejonie. Nowa nawierzchnia przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu
oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dzięki większej płynności ruchu drogowego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza wielkopowierzchniowymi
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura
2000. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Nad
Husowem PLH180025, położony w odległości ok. 7,83 km od przedsięwzięcia.
Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie
ono w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru
Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci Natura 2000. Planowane
przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
a tym samym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.
Lokalizacja inwestycji nie doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie, z uwagi na fakt,
że będzie realizowane w śladzie drogi istniejącej.
Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat na etapie realizacji ograniczy się do
spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy oraz
poruszających się po budowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze względu na skalę
1 charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu
lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.
Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w znacznej odległości od
granicy państwa oraz jego przewidywany zasięg oddziaływania na etapie realizacji, eksploatacji
i

ewentualnej

likwidacji,

nie zachodzą

możliwości

generowania

przez

przedmiotowe

przedsięwzięcie oddziaływań o charakterze transgranicznym. Droga nie będzie należała do
kategorii zakładów dużego
przemysłowych -

oraz zwiększonego

ryzyka wystąpienia

poważnych awarii

zgodnie z klasyfikacją wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
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Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie w dniu 10.06.2021 r., wydaną opinią znak
RZ.ZZŚ.1.435.94.2021.KŚ stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej
publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km 0+000,00 do km
1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190;
1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 obręb
0007 Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1;
4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb
0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut", przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust 1. pkt 4 ustawy ooś w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie uznał się za organ właściwy w przedmiotowej sprawie.
Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoka, która zgodnie z § 18 pkt 21
załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506),
leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Krośnie, Dyrektor tego Zarządu uznał się za organ właściwy
w przedmiotowej sprawie.
Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.)
teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych
(JCWP):
•

„Nowosiółka" o kodzie PLRW2000162268929, typ 16 (potok nizinny lessowy lub
gliniasty),

będącej

monitorowaną, silnie zmienioną

częścią wód (przekroczenie

wskaźnika m2 i m3), w złym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu
środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny,
bez derogacji,
•

„Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia" o kodzie PLRW20001922699, typ 19 (rzeka
nizinna, piaszczysto-gliniasta), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód
(przekroczenie wskaźnika m4), w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu
środowiskowego,

którym

jest

dobry

potencjał

ekologiczny;

możliwość

migracji

organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wisłok od ujścia do Starego Wisłoka
oraz dobry stan chemiczny.
Zlewnie ww. JCWP nie zostały zaliczone do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony
przedmiotów ochrony zależnych od wód.
Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW2000153, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie
ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego,
którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana
JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Ponadto teren objęty

inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na

niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza granicami głównych zbiorników wód
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podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane również poza ujęciami
wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi a także poza terenami zmeliorowanymi.
Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację
i zasięg uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na
środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz
dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust 1. lit c Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie, pismem z dnia 9.06.2021 r.,
znak PSNZ.9020.4.15.2021 pod względem sanitarnym wydał opinię o braku

potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi
gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina od km 0+000,00
do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188;
1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341
obręb 0007 Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2;
4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4
obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie biorąc pod uwagę zakres, rodzaj
i lokalizację, a także zasięg oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia, uznał
pod

względem

sanitarnym,

że przedmiotowe

przedsięwzięcie

nie

będzie

stanowiło

ponadnormatywnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Z przeprowadzonego

postępowania, w tym z analizy zgromadzonego

dowodowego wynika, że realizacja i eksploatacja projektowanego
spowoduje

naruszenia obowiązujących

zaproponowanych
i organizacyjnych

w

przedłożonej

zapewni

ochronę

standardów

KIP

jakości

rozwiązań

środowiska

przedsięwzięcia nie

środowiska. Zastosowanie

technicznych,

na etapie

materiału

realizacji

technologicznych
oraz

eksploatacji

przedsięwzięcia.
Stronom postępowania zapewniono czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 18.06.2021 r. znak RGN.6220.9.2021.MN
umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zgodnie z art. 10
KPA.
Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że
planowane

przedsięwzięcie

nie

wymaga

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko i orzeczono jak
w sentencji decyzji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na prowadzenie czynności
zakazanych w stosunku do gatunków chronionych - decyzje te wydawane są w odrębnych
postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja planowanego
przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do
gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie
stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują :
1. Wójt Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, działający przez pełnomocnika Pana
Stanisława Cieszyńskiego, ul. Królowej Jadwigi 16F, 39-300 Mielec,
2. Strony postępowania, w drodze obwieszczeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łańcut, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gać, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Łańcut i Urzędu Gminy Gać, w miejscowości Kosina i Rogóżno oraz
w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001
Rzeszów,
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie, ul. Mickiewicza 6, 37-100 Łańcut,
5. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno,
6. Wójt Gminy Gać, Gać 275, 37-207 Gać,
7. a/a.

}>
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załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak RGN.6220.9.2021.MN z dnia 20.07.2021 r.

„Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" w miejscowości
Rogóżno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182;
1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3;
1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 obręb 0007 Rogóżno oraz na działkach nr:
4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201;
4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka
ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".
Charakterystyka przedsięwzięcia została dokonana na podstawie art. 84 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

(Dz. U.2021, poz. 247 t.j. ze zm.).
Planowana inwestycja jest położona w miejscowościach Rogóżno i Kosina w Gminie
Łańcut, powiecie łańcuckim w środkowej części województwa podkarpackiego na działkach
onrewid.: 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311;
1312/1; 1312/2; 1313/1; 1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 obręb 0007
Rogóżno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1;
4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005
Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".
Ponadto przedsięwzięcie jest niewielką inwestycją drogową o charakterze liniowym i polega na
budowie drogi o długości około 1 085 m w miejscowościach Rogóżno i Kosina. Prace będą
obejmowały:
•

profilowanie wstępne istniejącej nawierzchni tłuczniowej o szerokości 5,0 m kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/32 w-wą śr. grubości 8 cm,

•

profilowanie zasadnicze betonem asfaltowym na szerokości 3,60 m w-wą o śr. grubości
4 cm,

•

położeniu warstwy ścieralnej szerokości 3,5 m z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

•

uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/32 na szerokości 2 x 0,75
cm i grubości w-wy 8 cm,

•

remont istniejących zjazdów do pól i przyległych posesji.

Parametry techniczne drogi:
•

klasa techniczna drogi: droga gminna,

•

szerokość jezdni: 3,0 m,

•

szerokość poboczy: 0,5 m.

Odwodnienie będzie się odbywać poprzez nachylenie podłużne i poprzeczne jezdni.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
•

warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3),

•

skropienie warstwy wiążącej emulsją,

•

warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3),

•

skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,

•

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
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•

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości
2,5 MPa gr. 24 cm.
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:

•

warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3),

•

skropienie warstwy wiążącej emulsją,

•

warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3),

•

skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,

•

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm.
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.
Konstrukcja pobocza:

•

pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Konstrukcje

mogą

ulec zmianie

na etapie opracowania szczegółowej

dokumentacji

projektowej.
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