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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.13.2021 z dnia 0.03.2022 r.



Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „podział gruntu  pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą 
i zagospodarowaniem terenu na działce nr 195/1,2 m. Wronowice, powiat łaski, gmina Łask”

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie podział gruntu pod budowę domków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej, a także do sieci kanalizacyjnej. 
Przedsięwzięcie polegać będzie na podziale gruntów pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 195/1 i 195/2 obręb Wronowice, gm. Łask, powiat łaski.
Całość przedsięwzięcia będzie realizowana na działkach nr ewid. 195/1 i 195/2 obręb Wronowice, gm. Łask o całkowitej powierzchni 2,18 ha. Dostęp do drogi realizowany będzie poprzez działkę nr ewid. 308.
Obszar przeznaczony pod przedsięwzięcie stanowi teren rolniczy zaliczany do gruntów ornych klasy IV. Obecnie na terenie tym występują rośliny pospolitych gatunków traw i chwastów. W niedalekim sąsiedztwie przedsięwzięcia występuje zabudowa gospodarcza, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę domków jednorodzinnych na wyznaczonych działkach geodezyjnych po podziale. Działki będą miały powierzchnię od ok. 740 m2 do 990 m2. Łączna powierzchnia zabudowy pod budynki jednorodzinne wynosić będzie maksymalnie: 20 x 250 m2 = 0,5 ha.
Zaplanowano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w liczbie do 20 budynków mieszkalnych o powierzchni ok. 150 – 250 m2  i 2 kondygnacji nadziemnych, wysokości kalenicy do 9 m (+-20%) do 13,2 m szerokości elewacji frontowej (+-20%) oraz orientacyjnej długości budynku wynoszącej ok. 13 m (+-20%). Wysokość górnej elewacji frontowej wynosić będzie od 2,8 do 4 m. Kąt nachylenia połaci dachowej będzie wynosić od 25 do 45 stopni, w geometrii dwuspadowy lub wielospadowy. Zamierzenie dotyczy również zagospodarowania terenu oraz podłączeniu pod dostępne media. 
Wspólna droga dojazdowa do drogi publicznej będzie mieć ok. 4 340 m2 (0,434 ha) powierzchni utwardzonej. Łącznie powierzchnia przekształcona i zabudowana będzie wynosić 9 340 m2 (0,93 ha) i jest to 43 % powierzchni użytkowej terenu. Powierzchnia biologicznie czynna będzie równa 57 %. 
Planowane budynki mieszkalne jednorodzinne zostaną wykonane w technologii tradycyjnej (fundamenty - żelbetowe, wylewane; ściany fundamentowe - żelbetowe, wylewane lub murowane z bloczków betonowych, ściany nadziemne - murowane z cegieł, bloczków lub pustaków; konstrukcja dachu – więźba drewniana, pokrycie dachowe – ceramiczne lub naśladujące dachówkę, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy). Dopuszcza się budowę obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (domy z bali drewnianych lub w technologii szkieletu drewnianego).
Urządzenia infrastruktury technicznej:
	pobór wody: z gminnej sieci wodociągowej po wykonaniu przyłącza; przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci; pobór wody będzie opomiarowany wodomierzem;
	odprowadzenie ścieków sanitarnych – przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej, 
a w przypadku gdy będzie to niemożliwe to dane nieruchomości zostaną odpowiednio wyposażone  w zbiorniki bezodpływowe o pojemności do 10 m3/dom jednorodzinny lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
	odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony, na tereny zielone;
	odpady - będą składowane w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych działek budowlanych (z uwzględnieniem ich segregacji), a następnie wywożone przez specjalistyczną firmę, zajmującą się zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów na składowisko odpadów; gromadzenie odpadów i ich segregacja na terenie nieruchomości będzie się odbywało zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem (w ramach zawartych umów na odbiór odpadów);
	sposób ogrzewania obiektów - piec stałopalny lub elektryczny ew. kominek 
z płaszczem wodnym, system grzewczy oparty na paliwach nisko emisyjnych, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej;
	zaopatrzenie w energię elektryczną: za pomocą projektowanego przyłącza wewnętrzną linią zasilającą z istniejącej linii niskiego napięcia. Przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.

W ramach zamierzeń inwestycyjnych, na każdej z wydzielonych działek zostaną podjęte takie działania jak: 
	spryzmowanie wierzchniej warstwy gruntu w obszarze przedmiotowych działek oraz zorganizowanie zaplecza budowy; 

wyznaczenie planowanych do budowy/utworzenia powierzchni i rozpoczęcie prac budowlanych, w ramach których nastąpi uzbrojenie każdej działki i podłączenie jej do lokalnej sieci energetycznej (przewiduje się zaprojektowanie stacji trafo), kanalizacyjnej i wodociągowej;
	wykonanie prac budowlanych: na każdej z wydzielonych działek powstaną budynki mieszkalne jednorodzinne, tereny utwardzone, tereny zielone, ogrodzenie;
	wykonaniem instalacji technicznych oraz prac wykończeniowych oraz zaplanowanych nasadzeń. 
Etap prowadzonych prac budowlanych związany będzie z powstawaniem odpadów, emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz ścieków bytowych. Wymagał będzie utworzenia placu budowy jako wyodrębnionego, ogrodzonego terenu, 
na którym będą przebiegały procesy budowlano-montażowe, pomocnicze i usługowe związane z budową. Ogrodzenie placu budowy zabezpieczało będzie przed wstępem na plac budowy osób nieupoważnionych. Składowanie materiałów budowlanych będzie odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed emisją do powietrza, przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Na etapie budowy zaplecze socjalne dla pracowników zorganizowane zostanie w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach socjalnych. Etap realizacji inwestycji będzie generował zapotrzebowanie na surowce potrzebne do realizacji inwestycji, będą to m.in. stal, drewno, tworzywa sztuczne, woda, cement, piasek, styropian, pustaki. Ostateczna ilość materiałów budowlanych zostanie wyliczona przy wybraniu konkretnego projektu domu, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. W trakcie procesu inwestycyjnego oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Realizacja obiektów budowlanych wymagać będzie prowadzenia robót ziemnych oraz transportu materiałów i elementów budowlanych. Przy prowadzeniu prac budowlanych należy wykorzystać i przekształcić elementy przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Pobliski drzewostan rosnący poza terenem inwestycji zostanie osłonięty przed urazami mechanicznymi, a w okresie suszy drzewostan pozostający najbliżej wykopów będzie podlewany. W przypadku prac infrastruktury podziemnej w pobliżu zieleni wysokiej prace ziemne należy prowadzić ręcznie celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego. 
Podczas prac budowlanych nastąpi zwiększenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej na teren działki, co spowoduje okresowy wzrost poziomu hałasu. Wzrost emisji hałasu do środowiska spowodowany będzie również pracą sprzętu np.: koparek, wywrotek, betoniarek. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasowych należy odpowiednio zaplanowana organizację robót, prace prowadzić w porze dnia oraz zapewnić wysokiej sprawności pojazdy i sprzęt budowlany. 
W trakcie realizacji prac związanych z budową powstaną odpady z grupy 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) oraz z grupy: 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01). Odpady te w pierwszym rzędzie będą poddawane odzyskowi 
w miejscu ich powstawania, segregowane (teren, na którym gromadzone będą odpady wyłożony zostanie geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego) i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Rozplantowana zostanie ziemia (nadmiar ziemi zostanie przekazany podmiotom zewnętrznym, w celu dalszego jej zagospodarowania), którą spryzmowano na samym początku podejmowanych prac, zostanie uprzątnięty teren i zasiana trawa.

Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady, które będą przekazywane firmie posiadającej zezwolenia do ich transportowania i magazynowania. Docelowo odpady po dokonaniu segregacji zostaną zdeponowane na właściwym składowisku odpadów. Odpady te mają być zbierane w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów 
nadających się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, przekazywane do odzysku, a jeżeli będzie to technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe – przekazywane do unieszkodliwienia w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Właściciele działek zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia będą zobowiązani do przestrzegania zasad 
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie własnych nieruchomości, zgodnie 
z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łask.
Projektowane budynki będą zasilane w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, natomiast ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku 
gdy podłączenie do sieci nie będzie możliwe do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Teren zielony na każdej z działek po zakończeniu prac budowlanych zostanie uporządkowany, zagospodarowany i wykonane zostaną nasadzenia. Tym samym oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zamknie się głównie w granicach przedmiotowych działek i w nieznaczny sposób będzie oddziaływać na tereny sąsiednie. Emisja oddziaływań związanych z codziennym użytkowaniem nie będzie przekraczać ustalonych norm hałasowych. Zakres i skala planowanej inwestycji nie spowoduje ryzyka kumulowania się oddziaływań, prace budowlane będą odbywać się etapami i będą prowadzone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i minimalizacji uciążliwości. Z uwagi na fakt, że tereny sąsiednie stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny upraw rolnych, łąki 
i pastwiska (planowane zamierzenie inwestycyjne wpisuje się w pobliski krajobraz) realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie się stanu środowiska. 
Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Jest to obszar wykorzystywany rolniczo. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew 
i krzewów. Ziemia urodzajna z wykopów będzie składowana i wykorzystana w okresie późniejszym do zakładania nowych terenów zielonych. Na etapie eksploatacji przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów na działkach oraz utrzymanie maksymalnie dużej powierzchni terenu jako biologicznie czynnej. Wszystkie drzewa zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia nieprzeznaczone do wycinki i szczególnie narażone na niekorzystny wpływ w czasie prowadzenia robót budowlanych zostaną odpowiednio zabezpieczone.  
Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenia nasadzeń, które będą 
w sposób rzeczywisty rekompensować utracone usługi ekosystemu. Nasadzenia należy wykonać przede wszystkim w rejonie inwestycji lub jego sąsiedztwie. Jako nasadzenia kompensacyjne winno się wykorzystać wysokopienne, miododajne odmiany drzew przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków technicznych.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy zastosować opiekę i pielęgnację 
drzew i krzewów znajdujących się na terenie planowanego przedsięwzięcia, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewać, przy czym warunek ten dotyczy 
okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych 
warunków hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzić tak, by dostarczać drzewom tygodniową minimalną dawkę wody wg wzoru: 20 litrów na 
osobnik + 20 litrów na każde 2,5 cm pierśnicy drzewa. Dopuszcza się także stosowanie podziemnych i naziemnych systemów nawadniania zapewniających ww. skutek. Wskazane powyżej warunki dotyczą pielęgnacji i utrzymania drzew wprowadzonych w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Warunki dotyczące podlewania przyjęto w oparciu o publikację: M. Kosmala, Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka, które znajdują się także w publikacjach wielu innych specjalistów z zakresu utrzymania drzew. Wskazane zapisy mają zwiększyć udatność nasadzeń, a co za tym idzie skuteczność zabiegów kompensacyjnych. Podlewanie posadzonych drzew jest niezwykle istotne z uwagi na zmieniające się warunki klimatyczne i przedłużające się w sezonie wegetacyjnym niedobory wody.
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