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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.13.2022 z dnia 12.12.2022 r.


Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej 
nr 103199E i 103053E w ramach zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie”



	Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie łaskim, na terenie gminy Łask. Pas drogowy rozbudowywanych dróg znajduje się na działkach nr ewid. 118 i 97 obręb Sięganów oraz częściowo na przylegających działkach prywatnych. Długość planowanej rozbudowy drogi wynosi 1735 m. Rozbudowywane drogi przebiegają wzdłuż pól uprawnych, łąk, lasów oraz zabudowy jednorodzinnej.
Na działce nr ewid. 118 obręb Sięganów znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości 3,60 – 4,20 metra o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Jezdnia posiada wyboje oraz ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Jezdnia posiada obustronne rowy przydrożne Odcinek nawierzchni mineralno-bitumicznej ma długość około 635 m.b. 
Na działce nr ewid. 97 obręb Sięganów znajduje się jezdnia o szerokości 4,20 - 4,90 metra o nawierzchni z kruszywa łamanego. Jezdnia o nawierzchni z kruszywa łamanego posiada również ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Odcinek nawierzchni mineralno-bitumicznej ma długość około 1100 m.b.
W ramach inwestycji planowane są następujące czynności:
	wykonanie jezdni mineralno-bitumicznej o szerokości 5,0 m. b., 

wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni, 
wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych tłuczniem o szerokości 0,75 m.b., 
wykonanie rowów przydrożnych – trapezowych o szerokości 2,00 m. b., 
wykonanie kanału technologicznego, 
wykonanie zjazdów, 
wykonanie przepustów drogowych,
przebudowa sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej. 
Powierzchnia zajmowana przez planowaną jezdnię drogi wynosi ok. 9845 m2, powierzchnia zajmowana przez planowane pobocza utwardzone drogi wynosi ok. 2605 m2, powierzchnia budowanych przydrożnych rowów wynosi ok. 3470 m2, natomiast długość kanału technologicznego wynosi ok. 1735 m.b. Łączna powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 15920 m2 Całkowita powierzchnia pasa drogowego obejmująca całe przedsięwzięcie (granica opracowania) wynosi około 18550 m2.
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe projektowanego odcinka drogi:
	klasa drogi: D – droga dojazdowa, 

długość projektowanej drogi: około 1735 m.b.,
kategoria obciążenia ruchem: KR1, 
nawierzchni jezdni: beton asfaltowy, 
przekrój poprzeczny: daszkowy,
szerokość jezdni: 5,00 m.b.,
szerokość poboczy 0,75 m.b., 
szerokość rowów: 2,00 m.b. 
W ramach planowanej rozbudowy dróg planuje się wykonanie przebudowy istniejących rowów przydrożnych. Przebudowa będzie polegała na częściowej zmianie lokalizacji istniejących rowów tj. miejscowe zmiany osi rowu. Projektuje się rowy o przekroju trapezowym o szerokości 1,5-2,5 m, szerokości dna rowów ok. 0,4 m, średniej głębokości rowów ok. 0.8 m oraz nachyleniu skarp: 1:1 – 1:1.5. Projektowane skarpy rowu będą umocnione poprzez humusowanie i obsianie trawą. Projektuje się częściowe umocnienie rowów przydrożnych za pomocą płyt ażurowych.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziane jest usunięcie maksymalnie 
56 sztuk drzew. Zgodnie z KIP oraz jej uzupełnieniem nie ma możliwości technologicznych i projektowych wykonania przebudowy drogi bez wycinki drzew w pasie drogowym, ze względu m. in. na  wąski pas drogowy, urządzenia wyposażenia technicznego drogi jak również trajektorię. Wnioskodawca wykazał, że istnieje kolizja drzew z elementami drogi, m. in. poprzez przedłożenie załączników graficznych oraz opis ich położenia względem drogi. Przeanalizowano również możliwość zastosowania rozwiązań technologicznych umożliwiających pozostawienie jak największej liczby drzew w pasie drogowym. Wszystkie istniejące drzewa przeznaczone do wycinki są w dobrym stanie zdrowotnym. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych (ptaków, nietoperzy, bezkręgowców, grzybów, porostów) oraz siedlisk gatunków chronionych takich jak dziuple, gniazda ptaków.
Planuje się nasadzenia zastępcze w celu rekompensaty utraconych wartości istniejącego ekosystemu. Przewiduje się nowe nasadzenia w postaci 156 sztuk drzew (m.in. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, robinia akacjowa, sosna zwyczajna), zgodnie z następującym kryterium nasadzeń: drzewa – za każde rozpoczęte 50 cm obwodu pnia 1 drzewo (do 50 cm – 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm – 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm – 3 drzewa, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych każdy pień traktować jako odrębne drzewo. Dotyczy to także drzew owocowych. W projektowanym pasie drogowym projektuje się nasadzenia zastępcze 
w ilości ok. 91 szt. Pozostałe nasadzenia będą zlokalizowane na działce nr ewid. 91 obręb Sięganów, dz. nr ewid. 160/5 obręb 20 Sięganów, dz. nr ewid. 160/5 obręb 20 Sięganów, 
dz. nr ewid. 203/2 obręb 20 Sięganów – 21 szt. Niemożliwe jest zaplanowanie wszystkich nasadzeń zastępczych w pasie rozbudowywanych dróg ze względu na zachowanie skrajni poziomej projektowanych dróg (aspekt bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz lokalizację istniejącej i projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda, surowce i materiały naturalne, paliwa i energia. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.
Szacunkowa ilość wykorzystywanych surowców i materiałów:
	woda –  5 m3;

paliwa – ok. 10 m3;
piasek – ok. 1300 Mg;
beton asfaltowy – ok. 1915 Mg;
tłuczeń – ok. 3750 Mg;
emulsja asfaltowa –  ok. 3 Mg.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwały ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia. Uciążliwości związane z okresem budowy będą odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. W kip zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa drogi 
i późniejsza jej eksploatacja nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu. Niskie natężenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iż emisja tych substancji będzie znikoma, a ich stężenie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych. Oddziaływanie akustyczne ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia również będzie znikome. Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków związanych z bytowaniem pracowników przeprowadzających przebudowę drogi. Ww. ścieki gromadzone będą w szczelnych i bezodpływowych zbiornikach, które odbierane będą przez uprawnione firmy. 
Poprawa nawierzchni przyczyni się w dłuższym okresie do redukcji emisji spalin 
z uwagi na poprawienie przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Jednocześnie dzięki poprawie właściwości jezdnych, spadnie stopień zużycia pojazdów, a tym samym ulegnie obniżeniu poziom hałasu emitowanego do środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia wiążę się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsięwzięcia, dzięki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjającemu poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacją.
Wody opadowe i roztopowe spełniać będą wymagania przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i, jak podano 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie nastąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych. 
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