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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 

101839B PRZEROŚL – KOLONIA PRZEROŚL  

OD KM 0+000,00 DO KM 1+655,00. 

 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie drogi gminnej Nr 101839B Przerośl – Kolonia Przerośl od km 0+000,00 do km 

1+655,00. 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest Gmina Przerośl położona  w 

powiecie suwalskim w województwie podlaskim. 

Wyżej wymieniona Karta informacyjna jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o potrzebie sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko i jego zakresie. 

W Karcie zawarto informacje o planowanym przedsięwzięciu i jego potencjalnym 

oddziaływaniu na środowisko. Zakres karty jest zgodny z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze 

zm.). 

 

2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Rodzaj przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na rozbudowie drogi gminnej Nr 101839B 

Przerośl – Kolonia Przerośl od km 0+000,00 do km 1+655,00. 

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 

1397) przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. W myśl tego Rozporządzenia inwestycja kwalifikowana jest jako: „drogi o 

nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 

ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 

przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i 

zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. 
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 Skala przedsięwzięcia 

Początek projektowanej trasy drogi gminnej przyjęto w km 0+000,00 w osi istniejącej drogi 

żwirowej (w dowiązaniu się do końca projektowanej trasy wg. oddzielnego opracowania) natomiast 

koniec projektowanej trasy w km 1+655,00 w osi istniejącej jezdni żwirowej.  

W planie zaprojektowano 18 załamań osi o kącie zwrotu od 2,0877g do 96,7455g. Załamania 

wyokrąglono łukami kołowym o promieniu od R=35 m do R=500. Na łukach poziomych odstąpiono od 

wykonania poszerzeń na polecenie zamawiającego jak również ze względu na to że podbudowa 

jezdni będzie wykonana na całej szerokości korony drogi. Na całym odcinku drogi gminnej objętym 

opracowaniem zaprojektowano przekrój szlakowy z wykonaniem jezdni bitumicznej szerokości 3,5 m z 

obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego o szerokości 1,25 m. Po stronie prawej od km 

0+825,00 do km 0+855,50 należy wykonać pobocze szerokości 0,75 m. 

Zjazdy gospodarcze z drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa naturalnego należy wykonać o 

szerokości jezdni 3,5 m z łukami wyokrąglającymi R=3,0 m. wraz z poboczami szerokości 0,75 m. 

Długość nawierzchni zjazdów przewidziano do istniejącej linii rozgraniczającej pasa drogowego. 

W miejscach występowania przepustów tj w km 0+500,00; km 1+050,00 oraz w km 1+438,00 

po obu stronach drogi zaprojektowano bariery stalowe energochłonne SP-04. Bariery należy wykonać 

według zaleceń producenta. 

 Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na 

działkach uzyskanych z podziału. 

 

 Dane techniczne projektowanej drogi: 

 klasa techniczna – D, 

 prędkość projektowa – Vp=30 km/h, 

 szerokość jezdni – 3,50 m, 

 szerokość pobocza – 0,75-1,25 m,  

 kategoria ruchu KR1. 

 

Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi na odcinku do km 0+000,00 do km 1+655,00: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 3 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 3 cm, 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grub. 25 cm. 

 

 

 

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje: 

 rozbudowę drogi gminnej na odcinku o długości 1,655 km, 

 wycinkę drzewa, 

 przebudowę zjazdów na posesje, 
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 przebudowę przepustów pod drogą, 

 

 Usytuowanie przedsięwzięcia 

 Pod względem administracyjnym droga gminna Nr 101839B objęta opracowaniem położona 

jest na terenie gminy Przerośl od km 0+000,00 do km 1+655,00 na terenie powiatu suwalskiego w 

województwie podlaskim. Orientacyjną lokalizację omawianego przedsięwzięcia przedstawiono 

poniżej. 

Inwestycja oddziaływuje na działki: 

- obręb Przerośl dz. Nr: 1268/1, 744/2, 1245, 1238, 1134, 1161,  

oraz działki po podziale i do wykupu:  

- obręb Przerośl dz. Nr: 1268/3, 1269/3, 1270/3, 1271/1, 1232/1, 1231/1, 1144/1, 1143/2, 1143/1,  

1141/1, 1142/1, 1136/1, 1233/1, 1235/1, 1239/1, 1241/1, 1244/1, 1234/1, 1251/1, 1255/1, 1256/1,  

 

Rysunek Nr 1. Orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia 

 

 

 Rozpatrywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU 

BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH 

WYKORZYSTANIA I POKRYCIA NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ 

 

 Planowana inwestycja w ciągu drogi gminnej Nr 101839B realizowana będzie w granicach 

istniejącego pasa drogowego oraz na dodatkowych działkach uzyskanych z podziału. Szacunkowa 

powierzchnia terenu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie inwestycyjne wynosi 

ok. 1,9 ha., w tym powierzchnia obiektów budowlanych (jezdnia, zjazdy) to ok. 0,64 ha. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach inwestora oraz działkach 

prywatnych. Działki prywatne zostaną podzielone zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r „o 

szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. Nr 

193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami). W wyniku realizacji projektu obecne 

wykorzystanie terenu nie zmieni się. Aktualnie droga pełni funkcje drogi publicznej klasy D. Po 

rozbudowie klasa techniczna drogi nie ulegnie zmianie.  

 W chwili obecnej rozpatrywany odcinek drogi gminnej Nr 101839B ma przekrój 

jednojezdniowy szlakowy o szerokości jezdni zmiennej od 3,0 m do 5,5 m.  

 Na potrzeby realizacji projektu przewiduje się wycinkę jednego drzewa (świerk), które 

bezpośrednio koliduje z przebudowywanym zjazdem. 

 

4. RODZAJ TECHNOLOGII 

 

 Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej drogi gminnej Nr 101839B. W 

ramach planowanego przedsięwzięcia wykonywane będą następujące roboty: usunięcie istniejącego 

przepustu, budowa przepustów, roboty ziemne, wycinka drzewa , układanie nowej nawierzchni. 

 Zakłada się, że prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej, w godzinach od 6:00 

do 22:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W fazie budowy wykorzystywany będzie 

głównie sprzęt samojezdny z napędem spalinowym (typu koparko – ładowarki, samochody dostawcze, 

rozściełacz mas bitumicznych, walec drogowy, zagęszczarka) oraz narzędzia ręczne (gdzie 

przewidywane będą kolizje z urządzeniami lub planowanymi do pozostawienia drzewami). 

 Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną w zakresie 

budowy ciągów komunikacyjnych. W ramach przebudowy analizowanego odcinka drogi gminnej Nr 

101839B przewiduje się: 

 budowa przepustów, 

 wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, 

 wykonanie poboczy żwirowych, 

 wykonanie zjazdów, 

 Etap eksploatacji nie jest związany z użyciem technologii. Głównym źródłem uciążliwości na 

środowisko będzie ruch pojazdów samochodowych, w wyniku czego powstawać będą następujące 

oddziaływania: emisje zanieczyszczeń do powietrza, emisje hałasu, spływu opadowego i roztopowe. 
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Przebudowa drogi prowadzona będzie przy ruchu wahadłowym, co sprawi, że w trakcie 

wykonywania robót ziemnych i bitumicznych przejazd będzie utrudniony. 

 

5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Analizowana droga w chwili obecnej jest drogą istniejącą. Ze względu na charakter 

przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi, inwestycja nie była wariantowana w celu zmiany 

dotychczasowego przebiegu trasy. Ponadto ze względu na planowaną realizację przedsięwzięcia 

w granicach istniejącego zagospodarowanego pasa drogowego pole manewru dla trasowania nowego 

przebiegu zarówno w planie, jak i w profilu jest niewielkie. W związku z tym rozważyć można jedynie 

wariant zerowy (bezinwestycyjny) oraz wariant (inwestycyjny) najkorzystniejszy dla środowiska. 

 Wariant zerowy (bezinwestycyjny) 

 Wariant ten polega na braku realizacji planowanego przedsięwzięcia i pozostawieniu drogi 

w aktualnym stanie. W wyniku realizacji wariantu zerowego funkcjonować będzie obecny układ 

drogowy, a wszelkie działania związane z tym wariantem polegać będą na bieżącym utrzymaniu 

istniejącej drogi, co bez podnoszenia i poprawy parametrów technicznych okazać się może 

niewystarczające. 

Brak realizacji przedsięwzięcia skutkował będzie pogarszaniem się stanu technicznego drogi, co 

w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, niesie ryzyko wzrostu wypadków i 

zdarzeń drogowych oraz przyczynia się również do wyższego poziomu emitowanych dźwięków od 

ruchu samochodowego, a także do wzrostu zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu drogi. 

 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest przyjęty do realizacji wariant związany z 

rozbudową drogi gminnej Nr 101839B. Rozbudowa analizowanego odcinka drogi (zmiana 

nawierzchni, budowa przepustów) wpłynie na poprawę stanu nawierzchni jezdni, zwiększenie 

przepustowości, poprawę płynności ruchu, poprawę bezpieczeństwa ruchu, komfortu podróży. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy klimatu akustycznego i jakości powietrza 

atmosferycznego w otoczeniu drogi. Ponadto poprawa odwodnienia z budową nowych przepustów 

sprawi poprawę funkcjonowania drogi. 

 W związku z powyższym uznać można, że wariant proponowany przez inwestora, zakładający 

rozbudowę drogi gminnej Nr 101839B na rozpatrywanym odcinku jest wariantem najkorzystniejszym 

dla środowiska, a jego realizacja zasadna i konieczna. 

 

6. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, 

MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

 

 Na etapie realizacji inwestycji jako główne materiały, surowce wykorzystane będą: masy 

bitumiczne, kruszywo naturalne, piasek, cement, brukowiec.  

Do wykonania omawianego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane i wbudowane następujące 

materiały: 
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 beton asfaltowy – ok. 880 Mg, 

 kruszywo naturalne – ok. 2238 m3, 

 piasek – ok. 6 m3,  

 cement – ok. 11 Mg. 

 brukowiec – ok. 56,5 m2 

 Przewidziane do wykorzystania materiały budowlane będą musiały posiadać atesty bądź 

aprobaty techniczne dopuszczające je do zastosowania w budownictwie i nie będą wpływać 

negatywnie na środowisko bądź zdrowie ludzi. 

 Ponadto na potrzeby realizacji projektu wykorzystywana będzie woda oraz paliwa napędowe 

niezbędne do pracy wykorzystywanego przy realizacji przedsięwzięcia sprzętu budowlanego. 

Szczegółowy bilans materiałów i surowców niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zawierał będzie 

projekt budowlany, w tym kosztorys czy przedmiar robót. 

 Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane znaczne ilości materiałów, 

surowców, paliw czy też wody. Materiały, surowce wykorzystywane na etapie eksploatacji związane 

będą w głównej mierze z zimowym utrzymaniem obiektu. Będą to przede wszystkim środki 

zapobiegające oblodzeniu w postaci mieszanki piasku z solą, których wykorzystywana ilość jest trudna 

do oszacowania, gdyż uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. 

 

7. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

 Zakres odziaływania planowanej rozbudowy drogi gminnej Nr 101839B na środowisko będzie 

zawierał się w liniach rozgraniczających pasa drogowego. 

 W celu zminimalizowania/wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko 

w fazie budowy i eksploatacji przestrzegane będą poniższe zasady: 

 skrócenie do niezbędnego minimum czasu realizacji przedsięwzięcia i prowadzenie wszelkich 

robót budowlanych (w tym praca sprzętu mechanicznego) tylko w porze dnia, tj. w godz. 6
00

 - 

22
00

, 

 dbanie o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę 

(szczególnie układu paliwowo - olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie 

środowiska gruntowo – wodnego związkami ropopochodnymi, 

 niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie powtórnie dowieziony do wytwórni 

mas bitumicznych, 

 zarówno beton asfaltowy z wytwórni, jak i kruszywo naturalne z koncesjonowanej kopalni 

będą dowożone specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami, 

 pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie pasa 

drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone, 

 ewentualna baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia 

ścieków socjalno - bytowych, 

 przewiduje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z jezdni, chodnika do miejskiej 

sieci kanalizacji deszczowej, 
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 prowadzona będzie właściwa gospodarka odpadami, tj. selektywne zbieranie i gromadzenie 

odpadów w miejscu ich powstawania (w obrębie pasa drogowego) oraz przekazanie 

powstałych w trakcie budowy odpadów uprawnionym firmom w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwienia, 

 w trakcie prowadzenia prac w okresach bezdeszczowych, związanych z wyrównywaniem 

gruntowej nawierzchni będzie ona zraszana wodą, aby wyeliminować unoszenie się kurzu, 

 w przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotów 

lub obiektów mogących być zabytkiem, wszelkie roboty zostaną wstrzymane, a miejsce 

odkrycia zabezpieczone oraz niezwłocznie zawiadomiony zostanie o tym fakcie Mazowiecki 

Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Prezydent miasta. 

 Ponadto wszelkie prace budowlane prowadzone powinny być z uwzględnieniem wymogów 

BHP oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, pod stałym nadzorem budowlanym z użyciem 

specjalistycznego i sprawnego sprzętu oraz z uwzględnieniem odpowiedniej organizacji placu budowy. 

 

8. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO 

ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU 

ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

 

 Na etapie realizacji inwestycji 

 Emisja ścieków 

 W czasie budowy analizowanej drogi nie będą powstawały ścieki technologiczne. Etap ten 

może być związany jedynie z powstawaniem niewielkiej ilości ścieków socjalno - bytowych. 

Przewiduje się, że wszelkie potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy będą 

zabezpieczone w przewoźnych urządzeniach sanitarnych bądź na terenie bazy wykonawcy robót. 

 Emisja wód opadowych 

 Ze względu na charakter przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi nie przewiduje 

się trwałych zmian poziomu wód gruntowych spowodowanych odwodnieniem wykopu. Wody opadowe 

odprowadzane będą we własnym zakresie, w obrębie inwestycji. 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

 Głównym źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego 

będą: maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie drogi oraz pojazdy transportujące materiały 

wykorzystywane do budowy drogi. W wyniku spalania paliw w silnikach spalinowych do atmosfery 

uwalniane będą: tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Oprócz 

tego emitowane będą pyły podczas prac ziemnych i w czasie ruchu pojazdów po nawierzchniach 

nieutwardzonych, a także dojdzie do emisji węglowodorów podczas układania nawierzchni 

bitumicznych. 

 Oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń na etapie budowy jest trudne do określenia, 

między innymi ze względu na fakt, że wpływ na nią ma wiele czynników, w tym czynników zmiennych, 

takich jak: stan techniczny i wiek pojazdów, czas pracy pojazdów, lokalizacja robót budowlanych itp. 
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 Emisja zanieczyszczeń do powietrza w fazie budowy będzie miała charakter emisji 

niezorganizowanej, będzie emisją krótkotrwałą, która ustąpi wraz z chwilą zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia. W związku z tym nie będzie powodować znacznych uciążliwości i kumulacji w 

środowisku. 

 Emisja hałasu 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, 

używane w budownictwie dróg, maszyny robocze takie jak: koparki, spycharki, równiarki samobieżne, 

frezarki istniejącego podłoża, rozściełacze asfaltu, walce drogowe, oraz środki transportu dowożące 

materiały budowlane - samochody samowyładowcze. Poziom dźwięku spowodowany pracą maszyn 

budowlanych i urządzeń technicznych może wynosić: 

- samochody ciężarowe  88 – 105 dB, 

- maszyny budowlane 89 – 107 dB, 

- sprężarki  101 – 104 dB, 

- agregaty spawalnicze 100 – 101 dB, 

- koparki, spycharki 106 – 110 dB. 

 Hałas emitowany podczas prac budowlanych będzie miał charakter czasowy – na czas  

prowadzenia robót, niekumulujący się w środowisku. Biorąc pod uwagę moce akustyczne oraz czas 

pracy w ciągu dnia, zasięg grupy pracujących maszyn na placu budowy drogi, może wynosić ok. 

200 m w terenie zabudowanym i ok. 500 m w terenie otwartym. Aby zmniejszyć oddziaływanie 

akustyczne w fazie budowy zaleca się: wykonywać prace budowlane w porze dziennej od 6
00

 do 22
00

, 

wykorzystywać nowoczesne maszyny charakteryzujące się mniejszymi mocami akustycznymi 

i wyposażone w elementy zmniejszające emisję hałasu, a także zapewnić optymalną organizację 

ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy. 

 Emisja odpadów 

 Głównym źródłem powstawania odpadów na etapie rozbudowy ulicy będą odpady związane z: 

- rozbiórką nawierzchni bitumicznej i elementów istniejącej infrastruktury drogowej, 

- przygotowaniem terenu, 

- budową i likwidacją zaplecza budowy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów powstające odpady zaliczane są do 17 grupy, tj. do odpadów z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych). Gospodarka powstającymi odpadami prowadzona powinna być w oparciu 

o zapisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zgodnie z w/w ustawą wytwórcą odpadów 

będzie podmiot świadczący usługę w zakresie rozbiórki i budowy oraz sprzątania, konserwacji i 

napraw. Obowiązkiem takiego podmiotu jest, przed rozpoczęciem prac, uregulowanie stanu formalno 

– prawnego w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

 

 Na etapie eksploatacji inwestycji 

 Emisja ścieków 
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 Eksploatacja drogi nie będzie związana z powstawaniem ścieków technologicznych ani 

socjalno – bytowych.  

 Emisja wód opadowych 

 Źródłami zanieczyszczeń w fazie eksploatacji drogi będą spływy powierzchniowe pochodzące 

z jej nawierzchni i uszczelnionych powierzchni (np. chodnik). Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód 

opadowych i roztopowych (zawiesiny ogólne, węglowodory ropopochodne, metale ciężkie, sole) na 

etapie eksploatacji obiektu będą: gazy spalinowe, produkty ścierania opon i zużytych elementów 

pojazdów, płyny eksploatacyjne z pojazdów, środki stosowane do zimowego utrzymania dróg. 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

 Na etapie eksploatacji, w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów samochodowych 

poruszających się analizowaną drogą do powietrza emitowane będą następujące rodzaje 

zanieczyszczeń: benzen, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pył ogółem, tlenek węgla, węglowodory 

alifatyczne, węglowodory aromatyczne. Przy czym na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza 

oprócz między innymi stanu technicznego drogi wpływ mają także: wiek i ilość pojazdów, technologia 

wykonania silnika, pojemność silnika oraz rodzaj stosowanego paliwa. 

 Emisja hałasu 

 Na etapie eksploatacji inwestycji oddziaływanie drogi na klimat akustyczny będzie 

oddziaływaniem ciągłym spowodowanym ruchem pojazdów. Na poziom hałasu główny wpływ ma 

natężenie ruchu oraz jakość zastosowanej nawierzchni, stan techniczny drogi, organizacja ruchu. 

Szczególnie narażone na oddziaływanie akustyczne będą tereny zlokalizowane w pobliżu jezdni. W 

miarę oddalania się wartość poziomu hałasu ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu. Jak powszechnie 

wiadomo, natężenie hałasu w otoczeniu drogi rośnie wraz ze wzrostem natężenia ruchu. Przewiduje 

się, że ze względu na nie wielkie natężenie ruchu panujące na drodze powiatowej wynoszące 

kilkanaście pojazdów samochodowych w ciągu godziny dopuszczalne poziomy hałasu (65 dB dla pory 

dnia i 56 dB dla pory nocy) nie zostaną przekroczone. W związku z tym nie przewiduje się 

przekroczeń dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku na terenach chronionych 

akustycznie. 

 Emisja odpadów 

 Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane będą z funkcjonowaniem i utrzymaniem 

analizowanego obiektu. Prognozuje się, że w wyniku funkcjonowania inwestycji powstawać będą: 

odpady z czyszczenia ulic i placów (zmiotki z powierzchni drogi takie jak piasek, pył, liście), odpady 

związane z obsługą urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz typowe odpady 

komunalne wyrzucane przez podróżnych z przejeżdżających drogą pojazdów.  

 

9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 

 Nie dotyczy. Z uwagi na charakter inwestycji (rozbudowa istniejącej drogi) i jej odległość od 

najbliższej granicy państwa (ok. 10 km) nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 

16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ 

W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Analizowany ciąg komunikacyjny jest położony poza obszarami chronionymi, ustanowionymi 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze 

zm.). 

Najbliższym obszarem objętym ochrona prawną jest oddalona na północ o około 2,5 km 

Puszcza Romincka (kod PLH 280005). Kolejnym obszarem są Dolina Górnej Rospudy (kod PLH 

200022) oddalone na południowy zachód o około 6,0 km oraz Ostoja Suwalska (kod PLH 200003) 

oddalona na wschód o około 5,0 km. 

 Lokalizację obszarów chronionych przedstawiono na mapie orientacyjnej stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

 

11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Celem analizowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi gminnej Nr 101839B Przerośl – 

Kolonia Przerośl od km 0+000,00 do km 1+655,00. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie suwalskim, na terenie gminy Przerośl. 

Planowana do realizacji inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Zrealizowanie inwestycji przy zastosowaniu wymienionych w pkt. 7 przedsięwzięć chroniących 

środowisko nie spowoduje trwałego: 

 zwiększenia poziomu hałasu, 

 zwiększenia emisji do powietrza, 

 zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, 

 niewłaściwego gospodarowania odpadami. 

Mając na uwadze powyższe wnosi się o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 101839B Przerośl – Kolonia 

Przerośl od km 0+000,00 do km 1+655,00. 

 


