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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.7.2022 z dnia 25.11.2022 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Podział gruntu pod zabudowę budynków jednorodzinnych wraz  z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241/3, 241/4, 242/1, 242/2, 243 m. Wydrzyn, powiat łaski, gmina Łask”

	Przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest zamierzenie inwestycyjne polegające na podziale gruntu pod budowę domków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 241/3, 241/4, 242/1, 242/2 i 243 
w miejscowości Wydrzyn, gm. Łask, powiat łaski. Powierzchnia zabudowy wyniesie 
do 3,3765 ha. Łączna powierzchnia zabudowy pod budynki jednorodzinne wyniesie maksymalnie 0,572 ha, drogi wewnętrznej na terenie wydzielonych działek indywidualnych do 0,55 ha. Wspólna droga dojazdowa do drogi publicznej będzie mieć 4 625 m2 powierzchni utwardzonej. Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 53% powierzchni całkowitej terenu planowanego przedsięwzięcia. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmować: 
	budowę dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, każdy o powierzchni zabudowy od 150 do 260 m2,

budowę drogi wewnętrznej dojazdowej,
wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego,
realizację niezbędnych utwardzeń na terenie każdej działki po podziale,
wykonanie szczelnych zbiorników na ścieki bytowe lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano budowę domów jednorodzinnych na wyznaczonych geodezyjnie działkach po podziale. Działki będą miały powierzchnię od 1 000 do 2 000 m2. Oprócz zabudowy projektowane są podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika na nieczystości lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto Wnioskodawca zakłada usunięcie rowów melioracyjnych i wprowadzenie odwodnienia dróg wewnętrznych poprzez sączek drenarski z odprowadzeniem wód z terenów utwardzonych do głównego odbiornika przy drodze.
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 betonowych lub pustaków ceramicznych; konstrukcja dachu – więźba drewniana, pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna lub pokrycie naśladujące dachówkę). Wnioskodawca dopuszcza również budowę obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (domy z bali drewnianych lub w technologii szkieletu drewnianego). Planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w liczbie 22 budynki, zostanie wykonana przy następujących założeniach: 
	powierzchnia zabudowy – od ok. 150 do 260 m2,
	2 kondygnacje naziemne,
	wysokość kalenicy do 9 m (+/- 20%),

szerokość elewacji frontowej – do 16 m z tolerancją do 20%,
	długość budynku – ok. 16 m z tolerancją do 20%,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: od 2,8 m do 4,0 m,
rodzaj dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachu od 25 do 45.
Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zapewnione będzie poprzez projektowane przyłącze. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane przyłącze. Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanych bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, po jej wybudowaniu. Ogrzewanie będzie zaprojektowane w sposób energooszczędny i niskoemisyjny aby wykorzystać racjonalnie surowce i energię, 
z indywidualnej kotłowni. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone powierzchniowo po terenie w granicach każdej działki, z wykorzystaniem naturalnej retencji.
Ze względu na charakter obiektu przewiduje się tylko ruch samochodów osobowych oraz komunalną obsługę domków jednorodzinnych samochodami ciężarowymi dla wywozu odpadów i okresowego czyszczenia bezodpływowych zbiorników na ścieki.
Teren planowanego przedsięwzięcia posiada dostęp do dróg gminnych znajdujących się na działkach nr ewid. 209, 72 i 251 obręb Wydrzyn.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia część terenu pozostanie biologicznie czynna, co pozwoli na swobodną infiltrację wód opadowych i roztopowych do gruntu.
Omawiany teren stanowi grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, pastwiska PsV oraz rowy melioracyjne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przekształceniu ulegnie cała powierzchnia działek inwestycyjnych. Działki inwestycyjne są wykorzystywane rolniczo. Obszar pokryty jest zbożem oraz roślinnością trawiastą – stwierdzono występowanie zbiorowisk klasy Molinio-Arrhenatheretea, czyli łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże. Na terenie działek inwestycyjnych nie stwierdzono występowania drzew ani krzewów, 
w związku z czym nie zachodzi potrzeba wycinki.
Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami o gęstym zaludnieniu. W jego sąsiedztwie występują:
	od strony północnej i wschodniej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
	od strony południowej – tereny łąk klasy ŁV i pastwisk klasy PsIV,
	od strony zachodniej – teren przygotowany pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane w okolicy planowanego przedsięwzięcia znajdują się w kierunku północno-zachodnim i wschodnim, w odległości ok. 7 – 140 m, najbliżej usytuowana jest zabudowa na działce nr ewid. 241/1 (kier. północno-zachodni). 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazu okolicy. Nowe budynki powstają jako kolejne linie zabudowy, obsługiwane na ogół prostopadłym do drogi publicznej dojazdem wewnętrznym, podobnie jak w przypadku planowanego przedsięwzięcia.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne.
Na etapie realizacji planuje się wykorzystać standardowe, typowe ilości i rodzaje surowców i materiałów, paliwa czy energii jak dla przedsięwzięcia tego rodzaju. Woda pobierana będzie w niewielkich ilościach, dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych ekip budowlanych oraz prac budowlanych. Powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe będą zbierane do szczelnych zbiorników sanitariatów przenośnych.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie ścieków sanitarnych, a także wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą, do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do indywidualnych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Teren przedsięwzięcia posiada możliwość przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków odprowadzane będą na zasadzie retencji do gruntu, na tereny biologicznie czynne w obrębie terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych poprzez sączki drenarskie usytuowane wzdłuż drogi będą trafiać do punktu odbioru przy drodze głównej. Nie ma konieczności podczyszczania wód opadowych 
i roztopowych z drogi wewnętrznej w separatorze substancji ropopochodnych.
Eksploatacja obiektów będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w związku z ruchem samochodowym po terenie przedsięwzięcia oraz 
z tytułu ewentualnego energetycznego spalania paliwa do celów grzewczo–wentylacyjnych. Budynki będą ogrzewane własnym źródłem ciepła, które stanowić będą lokalne (domowe) kotłownie. Projektowane systemy grzewcze oparte będą na paliwach niskoemisyjnych 
z dodatkowym wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. 
Funkcjonowanie osiedla domów będzie wiązało się z powstawaniem odpadów generowanych na skutek obecności mieszkańców, a więc będą to odpady o charakterze komunalnym. Odpady te magazynowane będą selektywnie, na wydzielonych posesjach, na terenie planowanego przedsięwzięcia.
Powstałe na etapie budowy oraz eksploatacji odpady będą przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów). 
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