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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.9.2022 z dnia 04.11.2022 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 137, 
obr. 16 Ostrów, powiat łaski, gmina Łask”
	Przedsięwzięcie będzie polegało na podziale gruntów działki nr ewid. 137 obręb Ostrów, gmina Łask, powiat łaski, województwo łódzkie na 7 działek pod budowę domów jednorodzinnych i działkę pod drogę dojazdową. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,03 ha. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych stanowiących odpowiednio działkę nr 130 i 141 obręb Ostrów. 
Sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowią łąki, pola uprawne oraz zabudowania jednorodzinne (najbliższe graniczą bezpośrednio z działką inwestycyjną od strony północnej).
W zależności od wykonania podziału działek powierzchnia pojedynczej działki może wynosić od 1 090 m2 do 1 610 m2. 
Przedsięwzięcie będzie polegać na podziale przedmiotowej działki oraz budowie 
7 budynków jednorodzinnych o powierzchni ok. 200 m2 (+/- 20%), 1 kondygnacji nadziemnej, 1 kondygnacji podziemnej i użytkowym poddaszem. Parametry budynków będą następujące: wysokość w kalenicy do 10 m (+/-20%), szerokość elewacji frontowej do 13,2 m (+/-20%), orientacyjna długość budynku ok. 13 m (+/-20%). Wysokość górnej elewacji frontowej wynosić będzie od 2,8 do 4 m. Kąt nachylenia połaci dachowej będzie wynosić od 20 do 50 stopni, w geometrii wielospadowy lub dach płaski. 
Planowana droga dojazdowa znajdująca się w południowej części wnioskowanej działki będzie miała szerokość 8,4 m i długość 209 m, zaś droga we wschodniej części 4 m szerokości na 48,5 m długości. Droga utwardzona będzie za pomocą płyt betonowych. 
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. 

Dopuszcza się budowę obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (domy z bali drewnianych lub w technologii szkieletu drewnianego). 
Na etapie eksploatacji dla planowanej zabudowy przewidziano:
1)	zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej (przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci),
2)	odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb) w liczbie 7 sztuk o pojemności 10 m3 każdy lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
3)	odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo w granicach każdej z wydzielonych działek na tereny zielone, a z terenu drogi wewnętrznej - do rowów okalających drogę.
4)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci energetycznej, 
5)	zaopatrzenie w energię cieplną – piec stałopalny lub elektryczny (ewentualnie kominek z płaszczem wodnym), system grzewczy oparty na paliwach niskoemisyjnych, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, 
6)	gromadzenie odpadów na zasadach określonych w przepisach szczególnych i zgodnie z gospodarką odpadami przyjętą przez gminę. 
Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia wykorzystywany jest rolniczo. Nie występują na nim drzewa ani krzewy. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zatem wycinki drzew i krzewów. Ewentualne drzewa i skupiska krzewów zlokalizowane w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia narażone na uszkodzenia na etapie realizacji należy zabezpieczyć. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod obiekty kubaturowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej (sieci, przyłącza i instalacje) będą wykonywane za pomocą odpowiedniego sprzętu budowlanego. Wierzchnia warstwa humusu w miejscu robót ziemnych będzie starannie usunięta i w późniejszym etapie wykorzystana do prac wykończeniowych na działce Inwestora.
W trakcie realizacji inwestycji zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu. Niezbędne przekształcenia terenu zostaną wykonane wyłącznie w zakresie wymaganym technologią robót budowlanych oraz warunkami eksploatacji przedsięwzięcia.
Zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie planowanej inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przed przystąpieniem do realizacji robót zostanie wydzielony ewentualny plac postojowy dla maszyn i urządzeń budowlanych, jedynie w przypadku dłuższego postoju. Docelowo maszyny budowlane będą przyjeżdżały na budowę na czas wykonywania określonych robót - rozwiązanie zostanie przyjęte na etapie wykonawstwa.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia w obrębie terenu inwestycji zostanie ustawiona toaleta typu toi – toi. Za zagospodarowanie ścieków bytowych będzie odpowiedzialna firma zewnętrzna. 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych, materiałów i surowców oraz wody w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych. Materiałochłonność prowadzonej budowy nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. Obiekty będą zaprojektowane w oparciu 
o najnowsze dostępne i sprawdzone technologie. Źródłem wody na etapie realizacji będzie wodociąg miejski (po uzyskaniu zezwolenia na podłączenie przed robotami budowlanymi) albo z cysterny specjalnie sprowadzane na plac budowy. 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zapotrzebowanie na poszczególne surowce i energię wynikać będzie z zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych. 
Przedsięwzięcie będzie oddziaływać w zakresie emisji i występowania uciążliwości przede wszystkim na etapie budowy. Prace budowlane będą powodować charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć oddziaływania, takie jak emisja hałasu z pracy urządzeń 
i sprzętu budowlanego, emisja pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracy urządzeń budowlanych, emisja ścieków bytowych w związku 
z funkcjonowaniem zaplecza budowy, emisja wód opadowych i roztopowych oraz gruntowych z przestrzeni wykopów podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja odpadów, oddziaływania na środowisko przyrodnicze i krajobraz w związku z przekształceniem terenu. Etap budowy i związane z nim uciążliwości będą odwracalne, krótkotrwałe i będą mieć zasięg lokalny. W celu zminimalizowania oddziaływań prace uciążliwe akustycznie prowadzone będą w porze dnia. Ponadto na etapie realizacji należy stosować środki techniczne 
i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych. Teren budowy należy także zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdów, maszyn i urządzeń. Odpady wytworzone w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, 
a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
Na etapie eksploatacji przewiduje się nieznaczną emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawanie odpadów głównie komunalnych, a także emisję ścieków bytowych i wód opadowych. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie długotrwałe 
o charakterze ciągłym, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodować zagrożenia jakości środowiska, jeśli przedsięwzięcie będzie przeprowadzone zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w przedłożonej dokumentacji.
Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przede wszystkim z tytułu spalania paliw 
w kotłach grzewczych i będzie uzależniona od zastosowanego rodzaju paliwa. Projektowane systemy grzewcze powinny być oparte na paliwach niskoemisyjnych, z dodatkowym wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii, jak również dopuszcza się rozwiązanie, które ze szczególnym uwzględnieniem może wykorzystywać energię słoneczną. Ponadto źródłem powstawania emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie niezorganizowana emisja pochodząca z ruchu komunikacyjnego po terenie inwestycji. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia emisje te będą stosunkowo niewielkie.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia – osiedle mieszkaniowe, nie przewiduje się również ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych na etapie eksploatacji. Źródłami hałasu będą wyłącznie pojazdy przemieszczające się po osiedlu. Planowane przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na niewielką skalę i charakter, nie będzie znacząco oddziaływało na sąsiadujące tereny, w tym na tereny chronione akustycznie. 
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