
•/ BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Kluczbork, dnia 5 września 2022r.

OS.6220.10.2022.AW

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. ł pkt 4 oraz ust. 4, art. 84 oraz art. 85
ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOŚ, a także
§3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. l pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l O września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019r., póz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Nr 0/Op.I-2.532.16.1.2022.ET.l Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole - reprezentowanej przez Pana Rafała
Pydycha - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
z dnia 3 czerwca 2022r. wraz z uzupełnieniem Nr 0/Op.I-2.532.16.1.2022.ET.3 z dnia
30 czerwca 2022r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 5 lipca 2022r.) w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork - początek obw. w m. Fraszka"."

STWIERDZAM

l.

2.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork -
początek obw. w m. Fraszka".
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:

a) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód - min
50m od skarp cieków wodnych, poza obszarami podlegającymi ochronie;

b) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy,
który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami
paliw i płynów technicznych;

c) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do
gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek
paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia
zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

d) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

e) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić
bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum
ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu
działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący
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zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w
szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

f) roboty prowadzone bezpośrednio w korycie rzeki należy wykonywać w okresach
niskich stanów wód;

g) w obrębie cieków wodnych zastosować odpowiednią technologię prowadzenia prac
budowlanych, aby nie dopuścić do nadmiernej ingerencji w koryto cieku oraz
zastosować zabezpieczenia minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na koryto
cieku, szczególnie zmętnienia wód;

h) roboty rozbiórkowe i budowlane prowadzić w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia wód powierzchniowych;

i) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości,
spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu
środowiska wodnego;

j) konstrukcje mostów i przepustów zaprojektować tak, aby nie spowodowała
istotnych zmian koryta cieku oraz warunków przepływu wód; światło mostu
(przepustu) powinno zapewniać swobodny przepływ wód miarodajnych bez
spowodowania nadmiernego spiętrzenia wody w cieku powyżej budowli oraz bez
spowodowania nadmiernych rozmyć koryta cieku;

k) podczas prowadzonych robót rozbiórkowych i budowlanych na ciekach, zapewnić
stały przepływ wód;

l) wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych przed wprowadzeniem do
cieków wodnych podczyszczać w separatorach z osadnikami;

m) systematycznie czyścić osadniki ze szlamu, aby utrzymać system odwodnienia
w pełnej sprawności;

n) na przebudowę istniejących mostów (przepustów) oraz budowę tymczasowych i ich
rozbiórkę uzyskać pozwolenia wodnoprawne.

3. Na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.) nadaję niniejszej decyzji
rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Wnioskiem Nr 0/0p.1-2.532.16. l.2022.ET. l Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole - reprezentowana przez
Pana Rafała Pydycha - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Opolu z dnia 3 czerwca 2022r. wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork - początek obw. w m. Fraszka".

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 oraz ust. 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu
na braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, pismem Nr OS.6220.10.2022.AW z dnia 14 czerwca 2022r. wezwano
Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 14-dniowy termin na
uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony, że nieusunięcie braków
w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pismem
Nr 0/Op.I-2.532.16.1.2022.ET.3 z dnia 30 czerwca 2022r. (wpływ do Urzędu Miejskiego



w Kluczborku dnia 5 lipca 2022r.), Inwestor uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące
dokumenty, w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony
informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Bunnistrza Miasta Kluczborka.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie
należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako planowane
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano
na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub
montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. l,
z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. l, o ile zostały one określone;
w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu
podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach), w związku z §3 ust. l pkt 62 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej
długości przedsięwzięcia powyżej l km inne niż wymienione w § 2 ust. l pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-5, 8i9
ustawy z dnia ł 6 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 20 ł 9r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019r., póz. 1839) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem
Nr OS.6220.10.2022.AW z dnia 7 lipca 2022r.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS, pismem Nr OS.6220.10.2022.AW
z dnia 7 lipca 2022r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby -
co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 75 ust. 4 ustawy OOS, pismem
Nr OS.6220.10.2022.AW z dnia 7 lipca 2022r. wystąpiono o wydanie stosownej opinii, do
Burmistrza Gorzowa Śląskiego właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być
realizowane planowane przedsięwzięcie.

Ponadto, obwieszczeniem Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OS.6220.10.2022.AW
z dnia 11 lipca 2022r. strony postępowania również zostały poinformowane o podjętych
czynnościach w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 18 lipca
2022r. Nr NZ.9022.4.17.2022.M0h wydał opinię sanitarną, w której uznał potrzebę
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork - początek obw. w m. Fraszka".



Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismem Nr GL.ZZS.3.435.146.2022.M0 z dnia 21 lipca 2022r. wyraził opinię, że dla
planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił
następujące warunki jego realizacji:
a) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód - min 50m od

skarp cieków wodnych, poza obszarami podlegającymi ochronie;
b) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego

technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gmntowego przed wyciekami paliw i płynów
technicznych;

c) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów,
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz
wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony gmnt
należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

d) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gmntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

e) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas
odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz
niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód
opadowych ze szkodą dla gmntów sąsiednich;

f) roboty prowadzone bezpośrednio w korycie rzeki należy wykonywać w okresach niskich
stanów wód;

g) w obrębie cieków wodnych zastosować odpowiednią technologię prowadzenia prac
budowlanych, aby nie dopuścić do nadmiernej ingerencji w koryto cieku oraz zastosować
zabezpieczenia minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na koryto cieku, szczególnie
zmętnienia wód;

h) roboty rozbiórkowe i budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
wód powierzchniowych;

i) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające
wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska
wodnego;

j) konstrukcje mostów i przepustów zaprojektować tak, aby nie spowodowała istotnych
zmian koryta cieku oraz warunków przepływu wód; światło mostu (przepustu) powinno
zapewniać swobodny przepływ wód miarodajnych bez spowodowania nadmiernego
spiętrzenia wody w cieku powyżej budowli oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyć
koryta cieku;

k) podczas prowadzonych robót rozbiórkowych i budowlanych na ciekach, zapewnić stały
przepływ wód;

l) wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych przed wprowadzeniem do cieków
wodnych podczyszczać w separatorach z osadnikami;

m) systematycznie czyścić osadniki ze szlamu, aby utrzymać system odwodnienia
w pełnej sprawności;

n) na przebudowę istniejących mostów (przepustów) oraz budowę tymczasowych i ich
rozbiórkę uzyskać pozwolenia wodnoprawne.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.240.2022. JGD z dnia 21 lipca 2022r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego właściwy do wydania opinii dla pozostałego terenu, na
którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o jej wydanie nie wydał postanowienia, o którym mowa w art. 75 ust. 4 ustawy 00 Ś.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 75 ust. 5b ustawy OOS, brak wydania stosownej opinii
w wyznaczonym terminie, uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie treści przedłożonych materiałów orsan stwierdzil, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem Nr 0/Op.I-2.532.16.1.2022.ET.ł Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole -
reprezentowana przez Pana Rafała Pydycha - Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Opolu z dnia 3 czerwca 2022r. wraz z uzupełnieniem, a w
szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą
informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że
przedmiotem planowanej inwestycji jest przedsięwzięcie drogowe, polegające na rozbudowie
drogi krajowej nr 42/45 (dalej DK 42/45) na odcinku Kluczbork - początek obwodnicy
w miejscowości Fraszka, w szczególności od miejscowości Ligota Górna do miejscowości
Gorzów Śląski, tj.: na odcinku od km ok. 37+000 do km ok. 48+036 o łącznej długości ok.
11,1km. Droga krajowa nr 42 na odcinku objętym inwestycją posiada wspólny przebieg z drogą
krajową nr 45. Inwestycja dotyczy również budowy jezdni dodatkowych o łącznej długości
ok. 14,9 km, które zapewnią dojazd do terenów przyległych.

W związku z rozbudową drogi krajowej 42/45 wymieniona zostanie nawierzchnia
konstrukcji jezdni. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii na gorąco z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Opracowanie rozpoczyna się i kończy włączeniem oraz dowiązaniem do
istniejącej nawierzchni. Droga krajowa nr 42/45 poprowadzona będzie po istniejącym śladzie,
z możliwymi niewielkimi korektami osi drogi i łuków, z dostosowaniem geometrii do
warunków technicznych. W obrębie projektowanego odcinka drogi przebudowana zostanie
infrastruktura kolidująca związana i niezwiązana z drogą.

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę dróg: drogi powiatowej nrl313 O
w Biadaczu; drogi powiatowej nr 1312 O w Biadaczu; drogi powiatowej nr 1355 O
Biadacz/Przybkowice; drogi gminnej nr 100816 O w miejscowości Dębina; drogi gminnej
nr 100817 O w miejscowości Dębina; drogi gminnej nr 100815 Ów miejscowości Gorzów
Śląski/Karłów; drogi gminnej nr 100839 O w miejscowości Gorzów Sląski/Karłów.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę jezdni dodatkowych, które
zapewnią dojazd do terenów przyległych. Inwestycja wiąże się z całkowitą rozbiórką
istniejącego obiektu inżynierskiego (mostu) w km 37+100 w miejscowości Ligota Górna
(początek opracowania) i budową w jego miejsce przepustu. Na czas realizacji inwestycji
powstanie tymczasowa przeprawa (most/przepust) oraz tymczasowa droga objazdowa. Po
zakończeniu prac na obiekcie docelowym obiekty tymczasowe zostaną rozebrane.
Prognozowane natężenie ruchu dla przedmiotowego przedsięwzięcia dla roku 2026 (oddania
inwestycji do użytkowania) wyniesie 5.671 pojazdów samochodowych ogółem, dla roku 2036
(prognozy 10-letniej) 6.742 pojazdów samochodowych ogółem.



•

•

•

•

•

Zakres przedsięwzięcia w szczególności obejmuje:
zdjęcie warstwy humusu,
wycinkę drzew,
rozbiórkę istniejących konstrukcji jezdni, zjazdów, poboczy, przepustów, chodników,
zatok autobusowych,
rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, przepustów, chodników,
mostu, zatok autobusowych,
rozbiórkę istniejącego mostu w Ligacie Górnej i budowę w jego miejsce przepustu,
demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
rozbiórkę istniejących ogrodzeń posesji przeznaczonych pod pas drogowy oraz budowę
tymczasowych ogrodzeń,
przebudowę kolidującego uzbrojenia,
przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
przebudowę/budowę rowów drogowych,
rozbudowę i budowę DK42/45 na odcinku o długości ok. l l,lkm,
rozbudowę skrzyżowań o lewo skręty,
rozbudowę i wzmocnienie/wymianę istniejącej konstmkcji nawierzchni jezdni -
dostosowanie do obciążenia 115kN i prognozowanego ruchu,
wykonanie nowej nawierzchni dróg,
budowę kanału technologicznego,
budowę wysp dzielących pasy ruchu,
budowę tymczasowych dróg objazdowych i tymczasowego obiektu,
budowę dodatkowych jezdni (dróg dojazdowych transportu rolnego z wykorzystaniem
dla ruchu pieszo - rowerowego) o długości ok. 14,9 km,
budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w dowiązaniu do istniejących ciągów,
budowę/przebudowę/rozbudowę przepustów,
budowę kładki,
budowę poboczy gruntowych,
budowę i przebudowę systemu odwodnienia,
budowę murów oporowych,
budowę drenów francuskich,
budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
przebudowę / budowę zatok autobusowych,
budowę przejść dla pieszych,
budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
budowę zieleni urządzonej.

l. Projektowane parametry techniczne DK 42/45: klasa techniczna drogi - „GP"; obciążenie
(nośność nawierzchni) -115 kN/oś; prędkość projektowa - Vp=60km/h - teren zabudowy
oraz Vp=80km/h - poza terenem zabudowy; szerokość nawierzchni bitumicznej drogi -
ok. 8,0m (w tym jezdnia 2 x 3,5m) (przekrój szlakowy); szerokość nawierzchni bitumicznej
drogi - ok. 7,0m (w tym jezdnia 2 x 3,5m) (przekrój uliczny).

2. Parametry techniczne jezdni dodatkowych (projektowane): klasa drogi „D" dojazdowa;
prędkość projektowa Vp=30 km/h; obciążenie 115 kN/oś; szerokość jezdni ok. 3,,5m;
nawierzchnia - po północnej stronie DK42/45 - utwardzona tłuczniowa; nawierzchnia
- po południowej strome DK42/45 - utwardzona z betonu asfaltowego.

3. Obiekt tymczasowy ('projektowany): w ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie
drogi objazdowej o jednym pasie mchu z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej sterującej
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ruchem. W ciągu drogi objazdowej przewidziano przekroczenie rowu poprzez wykonanie
tymczasowego obiektu.

4. Obiekty inżynierskie: w ramach przedsięwzięcia planuje się rozbiórkę mostu w km
37+100 nad rowem i budowę w jego miejsce nowego obiektu, przebudowę istniejących
i budowę nowych przepustów zwykłych (hydrologicznych) oraz obiektów pełniących
również funkcję przejścia dla zwierząt, budowę kładki. Obiekty pełniących funkcje przejść
dla zwierząt stanowić będą:
a) istniejący most MD 02 w km 46+470 - most na cieku Wierzbnik umożliwiający

migrację małych zwierząt i płazów,
b) projektowana kładka w km 46+470 (budowa nowej kładki) - obiekt na cieku

Wierzbnik umożliwiający migrację małych zwierząt i płazów.
5. Parametry techniczne ścieżek pieszo-rowerowych fprojektowanych): przy krawężniku

jezdni głównej - szerokość ok. 3,7m, długość ok. 7,95km, nawierzchnia - beton asfaltowy;
jezdnie dodatkowe służące również do ruchu pieszo - rowerowego, szerokość ok. 3,5m,
długość ok. 2,5km, nawierzchnia - beton asfaltowy.

6. Parametry techniczne chodników fprojektowanych): szerokość chodnika przyległego do
krawędzi jezdni głównej - ok. 2m, długość - ok. 4,3km, nawierzchnia - kostka betonowa.

7. Parametry techjniczne poboczy fprojektowanych'): szerokość wzdłuż jezdni głównej - ok.
l,5m, szerokość wzdłuż jezdni dodatkowych - ok. 0,75m.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach administracyjnych dwóch gmin:
Gminy Kluczbork - obszar wiejski (powiat kluczborski) oraz Gminy Gorzów Śląski - miasto
(powiat oleski) w województwie opolskim. Planowana inwestycja realizowana będzie w ciągu
drogi krajowej nr 42/45 w km 37+000 do km 48+036 od miejscowości Ligota Górna do
miejscowości Gorzów Śląski. Przedmiotowa droga przechodzi przez tereny należące do
miejscowości Ligota Górna, Bogdańczowice, Biadacz, Dębina, Gorzów Śląski/Karłów.
Inwestycja znajduje się zarówno w terenie zabudowanym, jak również poza terenem
zabudowanym. Tereny przyległe do terenu inwestycji stanowią w przewadze grunty
wykorzystywane rolniczo (pola uprawne) oraz w miejscach przejścia drogi przez teren
miejscowości - również tereny zabudowy mieszkaniowej.
Powierzchnia realizacji zadania wyniesie ok. 38,6ha, w tym:

a) na terenie Gminy Kluczbork - obszar wiejski - ok. 26,3ha,
b) na terenie Gminy Gorzów Śląski - miasta - ok. 12,3ha.

Powierzchnia nowo zajętego terenu poza pasem drogowym wyniesie ok. 17,7ha, w tym:
a) na terenie Gminy Kluczbork - obszar wiej ski -ok. 12,1 ha,
b) na terenie Gminy Gorzów Śląski - miasta - ok. 5,6ha.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) odstąpiono
od ustalenia zgodności przedmiotowej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju: roboty
przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe drogi, roboty ziemne
(wykonanie podbudowy jezdni, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie, roboty budowlane,
ułożenie nawierzchni bitumicznej. Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie
maszyny budowlane, jak: koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku), spycharki,
zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku), walce drogowe, ubij aki (zagęszczanie gruntów oraz
mas asfaltowych), frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych), rozściełacze do
asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).



Roboty wykonane będą z użyciem ciężkiego sprzętu ze względu na charakter i zakres
prac, częściowo prace zostaną wykonane ręcznie (roboty wykończeniowe).

W okresie budowy, szacunkowe zużycie podstawowych surowców, materiałów
i mediów wyniesie: mieszanka bitumiczna - ok. 9.000m3; mieszanka do podbudowy - ok.
31.000m3; energia elektryczna - ok. 200kW, woda (cele socjalne i technologiczne) - ok.
1.800m3/na okres budowy, paliwa (głównie olej napędowy) - ok. 300m3/na okres budowy. Na
etapie eksploatacji wykorzystywane będą jedynie materiały potrzebne do zimowego
utrzynaania nawierzchni (piasek i sól).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do
środowiska będą: roboty ziemne (emisja pyłów), maszyny budowlane wykorzystywane przy
realizacji inwestycji, pojazdy transportujące materiały służące do budowy (dwutlenek azotu,
tlenek węgla, pył ogółem, w tym PIVLIO i PM2,5 dwutlenek siarki, amoniak). Emisje te będą
miały charakter niezorganizowany, krótkotrwały, a czas ich wprowadzania będzie ograniczony
do czasu prowadzenia prac budowlanych.

Planowana inwestycja, poprzez polepszenie parametrów technicznych drogi, zakłada
poprawę stanu istniejącego, tj.: upłynnienie mchu wzdłuż DK 42/45, stanu bezpieczeństwa
ruchu, komfortu jazdy. W fazie eksploatacji występować będą niezorganizowane, przemijające
emisje zanieczyszczeń do powietrza (tj. tlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył
ogółem, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, amoniak, benzen) w następstwie ruchu
drogowego, głównie samochodowego pojazdów osobowych. Przedstawione w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia wyniki obliczeń stężeń średniorocznej emisji od projektowanej
drogi wskazują, że emisja pochodząca od ruchu pojazdów, nie będzie przekraczała wartości
dopuszczalnych i wartości odniesienia.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarach Gmin Kluczbork i Gorzów Śląski,
które są poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem hałasu będą maszyny i urządzenia
technologiczne używane w budowie, jak również pojazdy ciężarowe transportujące materiały
i surowce. Poziom hałasu w odległości 7m od pracujących urządzeń może wahać się od 82 do
90 dB (A). Hałas powstający na etapie realizacji będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym
i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna będzie od odległości od placu
budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Prace związane z budową będą miały
charakter czasowy, a ich czas będzie relatywnie krótki.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu ilości pojazdów poruszających się
po przedmiotowych odcinkach dróg. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz
wamnki i swobodę ruchu, co wpłynie pozytywnie na klimat akustyczny w jej otoczeniu. W
ramach przedsięwzięcia zaprojektowano rozwiązania, które wpłyną na poprawę klimatu
akustycznego w porównaniu do stanu obecnego. W ramach inwestycji planuje się działania,
które pośrednio przyczynią się do ograniczenia oddziaływania akustycznego:
a) wymiana nawierzchni na nową,
b) budowa chodników i ścieżki pieszo-rowerowej - oddzielenie ruchu pieszego od ruchu

samochodowego, zwiększy płynność ruchu, co przyczyni się do mniejszej emisji hałasu.
Wyszczególnione powyżej rozwiązania spowodują zmniejszenie emisji hałasu

związanego z oddziaływaniem opon z nawierzchnią drogi (hałas toczenia) oraz spowodują
ograniczenie hałasu silników pojazdów (praca układu napędowego) poprzez upłynnienie mchu
na przedmiotowym odcinku oraz poprawę ich przepustowości. Po zrealizowaniu
przedsięwzięcia polepszy się klimat akustyczny w porównaniu do sytuacji jaka występowałaby
w przypadku zaniechania realizacji inwestycji.
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W karcie informacyjnej przedsięwzięcia odpady zostały sklasyfikowane zgodnie
z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., póz. 699 z późn. zm.) oraz
z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. póz. 10). Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane będą
odpady niebezpieczne np. o kodach: 15 01 10*, 15 01 11*,15 02 02*,16 02 13* oraz odpady
inne niż niebezpieczne np. o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01
07, 1701 81, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11,
20 03 01, w sumarycznej, szacunkowej ilości ok. 156.952 Mg/okres budowy.

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie
realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do
gospodarowania odpadami będzie firma budowlana. Powstałe masy ziemne, które zostaną
wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym zostaną
wydobyte, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, nie
będą stanowiły odpadów w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy o odpadach.
Pozostałe masy ziemne stanowić będą odpad o kodzie 17 05 04 (gleba, ziemia w tym kamienie
inne niż wymienione w 17 05 03).

Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednim źródłem
odpadów, natomiast mogą powstawać odpady związane z utrzymaniem drogi (np. odpady
o kodach: 02 01 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, w szacowanej ilości ok. 91Mg/rok).
Wytwórcą odpadów będzie zarządzający drogą lub podmiot świadczący usługi na rzecz
zarządzającego w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastmktury
towarzyszącej na właściwym poziomie technicznym. Wytwarzane odpady będą przekazywane
odbiorcom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Organizacja placu budowy będzie uwzględniać ustawienie przenośnych kabin
sanitarnych np. typu TOI TOI. Ścieki bytowe (ok. 300m3/cały okres realizacji) gromadzone
będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i sukcesywnie
odbierane będą przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia
w tym zakresie. Na etapie eksploatacji drogi nie będą powstawały ścieki bytowe. Na etapie
realizacji! eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

Odwodnienie dróg odbywać się będzie poprzez zaprojektowane wpusty uliczne do
projektowanych i istniejących rowów drogowych w ciągu DK 42/45 oraz projektowaną
i istniejącą kanalizacją deszczową w terenie zabudowanym miejscowości. Wody opadowe
i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone z zawiesiny
w studniach z osadnikiem.

Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń stężeń zawiesiny ogólnej
i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych
z terenu inwestycji wykazano, że wody te spełniać będą parametry określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(Dz.U. z2019r.,poz. 1311),
tj. zawartość zawiesin ogólnych nie będzie większa niż lOOmg/1, a zawartość węglowodorów
ropopochodnych nie będzie większa niż 15mg/l. Inwestycja nie znajduje się na terenach
zagrożonych powodzią. Na podstawie analizy Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego
stwierdzono, że teren inwestycji nie jest położony:

a) na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi,
b) na terenach na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne,
c) na terenach powodzi historycznych.
Oddziaływania skumulowane planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami już

funkcjonującymi dotyczyć mogą głównie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji



hałasu do środowiska. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zidentyfikowano obiekty
mogące powodować wystąpienie oddziaływań skumulowanych, do których należą:
projektowana obwodnica miejscowości Fraszka oraz istniejące drogi: krajowa nr l, droga
powiatowa nr 1313 O wBiadaczu, droga powiatowa nr 1312 O wBiadaczu, droga powiatowa
nr 1355 O Biadacz/Przybkowice, droga gminna nr 100816 O w miejscowości Dębina, droga
gminna nr 100817 O w miejscowości Dębina, drogą gminna nr 100815 O w miejscowości
Gorzów Słąski/Karłów, drogi lokalne, polne. Z uwagi na istniejący charakter drogi objętej
przedsięwzięciem, planowana rozbudowa nie powoduje zwiększenia istniejących obecnie
oddziaływań skumulowanych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2022r. póz. 916), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi
oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest
położony w odległości 6,00km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego ustanowiono plan zadań
ochroimych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
18 maja 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. póz. 1131). W wyżej
wymienionym zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Rozbudowa drogi nie będzie generowała
wskazanych w planie zadań ochroimych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość
osiągnięcia celów działań ochronnych. Pozostałe z obszarów Natura 2000 zlokalizowane są
w odległości powyżej 10km od przebudowywanej drogi.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest
informacji o występowaniu na trasie planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, grzybów
i zwierząt podlegających ochronie prawnej, jak również siedlisk będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
13 kwietnia 201 Or. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., póz. 1713). Ponadto
z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w sąsiedztwie przebudowywanej drogi
nie występują zbiorniki wodne mogące stanowić miejsce rozrodu płazów.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew oraz krzewów
w ilości 792 egzemplarzy drzew (ok. 1430 pni) głównie z gatunków: lipa drobnolistna, jesion
wyniosły, klon jawor, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, sosna
zwyczajna oraz 3 ł 56m2 krzewów.

Przebudowywana droga przecina korytarz GKPdC-14 Stawy Milickie - Bory
Stobrawskie wyznaczony przez Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
w Białowieży w 201 Ir. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot oraz korytarz
Wieruszów (https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). W granicach korytarzy ekologicznych
znajdują się trzy istniejące obiekty: dwa przepusty w km 44+110 (Biadacz/Kamienisko)
i w km 45+223,4 (Dębina) oraz w km 46+470 most na cieku Wierzbnik. Przedsięwzięcie nie
będzie tworzyć nowych barier i utrudnień migracyjnych. Nowo projektowany obiekt pod
jezdnią dodatkową na cieku Wierzbnik km 46+470 (Dębina) będzie miał parametry
umożliwiające migracje zwierząt małych.
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W przypadku przepustów brak jest przesłanek do realizacji obiektów z funkcją przejść
dla zwierząt. Ponadto realizacja inwestycji nie wpłynie na natężenie ruchu, tym samym można
stwierdzić, że realizacja inwestycji nie wpłynie istotnie znacząco na funkcjonalność wyżej
wymienionych korytarzy.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarem o wysokich i bardzo
wysokich walorach fizjonomicznych kraj obrazu- zgodnie z opracowaniem pn.: Waloryzacja
krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony
(K. Badora i K. Badora 2006). Obszar o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych
krajobrazu znajduje się po wschodniej stronie fragmentu przebudowywanej drogi. Zakres
inwestycji przewiduje przebudowę istniejącego układu drogowego. W ramach planowanych
działań nie zostaną zrealizowane żadne elementy przestrzenne wpływające na walory
krajobrazowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwamnkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie realizacji i fuiikcjonowania nie będzie
znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj,
usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a) obszary wodno-błotne, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
c) obszary górskie,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,
e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje

prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
g) obszary o dużej gęstości zaludnienia,
h) obszary przylegaj ące do j ezior,
i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie:
a) Gminy Kluczbork - obszar wiejski o powierzchni ok. 205km2, 12.470 mieszkańców

i gęstości zaludnienia ok. 61 os./km2 (dane GUS 2021),
b) Gminy Gorzów Śląski - miasto o powierzchni ok. 19km2, 2.439 mieszkańców i gęstości

zaludnienia ok. 132 os./km2 (dane GUS 2021).
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub

dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 20 lor., póz. 13 8).

Na etapie realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu.
Podczas prac budowlanych, w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów do
powietrza emitowane będą gazy cieplarniane, jednak krótki okres trwania tych emisji,
ograniczający się do etapu budowy oraz niewielki ładunek emitowanych gazów nie będą
miały wpływu na zmiany klimatu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało
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wpływu na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie nie jest nowym źródłem emisji gazów
cieplarnianych, bowiem ruch pojazdów będzie przebiegał jak dotychczas - istniejącymi
odcinkami dróg. W związku z użytkowaniem dróg nie zwiększy się emisja gazów
cieplarnianych w porównaniu do stanu istniejącego.

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego przedsięwzięcia, w kontekście czynników
atmosferycznych, tj.: upałów, suszy, pożarów, intensywnych opadów deszczu, powodzi,
porywistych wiatrów i burz, osuwisk, ponoszenia się poziomu mórz, fal chłodu i śniegu,
zamarzania i odmarzania ocenia się, że nie wystąpi ryzyko związane ze zmianą klimatu.

Teren przedsięwzięcia jak i samo przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką
odpornością na ewentualne wystąpienie klęsk żywiołowych. Wystąpienie gwałtownych
zjawisk atmosferycznych na analizowanym terenie jest mało prawdopodobne, w związku
z czym realizacja planowanej inwestycji nie jest zagrożona wyżej wymienionymi czynnikami.
Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia
jest znikome. Zgodnie z informacją zamieszczoną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
stosowane materiały budowlane i odpowiednia konstrukcja poszczególnych obiektów, a także
właściwie prowadzone prace budowlane i montażowe będą gwarantowały bezpieczeństwo oraz
zabezpieczą przed wystąpieniem awarii lub katastrofy budowlanej.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z negatywnym
oddziaływaniem na obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne. Rozbudowa drogi
dotyczyć będzie bezpośrednio jej terenu i w miejscach poszerzenia jezdni również terenu
przyległego. Bezpośrednio na terenie inwestycji (w pasie drogi) nie występują zabytki
chronione oraz stanowiska archeologiczne. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia
zidentyfikowano obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne zlokalizowane w rejonie
inwestycji, wykazując jednocześnie że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie
stwarzać zagrożenia dla wyżej wymienionych obiektów. Budowa nowej nawierzchni jezdni
wpłynie pozytywnie na zmniejszenie oddziaływań dynamicznych, związanych z ruchem
pojazdów. Inwestycja realizowana będzie na terenie już przekształconym antropogenicznie,
nie zmieni w sposób istotny krajobrazu oraz ciągów widokowych przedmiotowego terenu
w stosunku do stanu obecnego.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji inwestycji, będzie
miało charakter krótkotrwały, przejściowy i odwracalny. Ponadto, uwzględniając wyżej
wymienione rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie oddziaływać w
sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. Wyniki przeprowadzonej analizy
dotyczącej wpływu na ludzi, powietrze, powierzchjaię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne,
wskazują na brak długotrwałych negatywnych skutków realizacji mniejszego przedsięwzięcia
na te elementy środowiska.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (w odległości ok. 83km w linii prostej od
najbliższej tj. południowo-zachodniej granicy kraju) oraz jego charakter (eksploatacja
powoduje lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia)
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej
części wód podziemnych o kodzie PLGW600097 i PLGW600081 oraz w zlewni jednolitej
części wód powierzchniowych PLRW60001713231 o nazwie Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód,
PLRW600017184129 o nazwie Prosna do Wyderki i statusie określonym jako naturalna część
wód.
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W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021r., póz. 2233 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., póz. 1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na
podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735
z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom
czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OS.6220.10.2022.AW z dnia 16 sierpnia 2022r.
oraz poprzez obwieszczenie Nr OS.6220.10.2022.AW z dnia 16 sierpnia 2022r. poinformował
strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem
decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania
materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska j ak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
przewidziane technologie wykonywania robót zapewniają zminimalizowanie ich
negatywnego wpływu na środowisko,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

W przypadku konieczności wykonywania prac w sposób powodujący naruszenie zakazów
obowiązujących względem gatunków chronionych, należy uprzednio uzyskać zezwolenie na
realizację czynności podlegających zakazom, wydawane w trybie określonym w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., póz. 916).

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak
w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.

Ponadto, wnioskiem Nr O/Op.I-2.532.16. l.2022.ET. l z dnia 3 czerwca 2022r. Inwestor
wniósł również o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes
społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony.
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W uzasadnieniu do wniosku podniesiono, że dla przedmiotowego zadania w dniu
11 sierpnia 2020r. został podpisany przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycji, zgodnie
z którym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji
zaplanowano na 2022 rok. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem
natychmiastowej wykonalności determinuje realizację inwestycji zgodnie z przewidzianym w
Programie Inwestycji harmonogramem. Wszelkie zmiany harmonogramu prac projektowych
mogą wpłynąć na opóźnienia w realizacji inwestycji.

Ponadto, Inwestor wskazał w uzasadnieniu, że realizacja zadaniajest szczególnie ważna
z punktu widzenia interesu społecznego. Wpłynie na poprawę warunków ruchu poprzez wzrost
płynności ruchu i poprawę przepustowości drogi. Poprzez wprowadzenie rozwiązań
projektowych zredukuje istniejące zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników
drogi.

Stosownie do art. 108 §1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany
rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami,
bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W ocenie organu podniesiona przez Inwestora argumentacja stanowi o uzasadnionym
interesie społecznym oraz wyjątkowo ważnym interesie strony, które uzasadniają zastosowanie
rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

Dodatkowo, zdaniem organu realizacja przedmiotowej inwestycji uzasadniona jest
koniecznością ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45
zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez m. in. budowę chodników i ścieżek pieszo-
rowerowych w dowiązaniu do istniejących ciągów, budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
budowę przejść dla pieszych, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, co przyczyni się do
zmniejszenia lub wyeliminowania wypadków i kolizji drogowych.

Planowana inwestycja służy realizacji interesu publicznego, czyli dobru wspólnemu.
Interes publiczny uwzględnia zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych
społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Przedsięwzięcie należy do
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Planowane przedsięwzięcie
przyczyni się do osiągnięcia kluczowego celu, jakim jest usprawnienie systemu komunikacji
drogowej przy zapewnieniu niezbędnych wymogów środowiskowych.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwia Inwestorowi ubieganie się o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poza tym to, że nieostateczna decyzja
środowiskowa nie podlega egzekucji administracyjnej, nie oznacza, że nie można takiej decyzji
nadać rygoru natychmiastowej wykonalności. Skutkiem nadania nieostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności nie będzie
obowiązek wykonania tej decyzji, polegającej na realizacji nałożonych obowiązków, gdyż
obowiązek ten będzie się realizował po uzyskaniu ostatecznego zezwolenia inwestycyjnego ale
nieostateczna decyzja środowiskowa posiadając przedmiotowy rygor będzie mogła zostać
załączona do kolejnej decyzji administracyjnej.

Zatem, w ocenie organu, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wamnków życia ludzi,
jak również ważny interes społeczny, należało uznać jako spełnienie przesłanek, o których
mowa w art. 108 §1 Kpa.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 iart. 129 §1 i2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

c

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., póz. 1923 z późn. zm.).
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Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. Generalna Dyrekcj a Dróg Kraj owych
i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedzialkowskiego 6, 45-085 Opole

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzenie) odbioru)

l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. Burmistrz Gorzowa Śląskiego
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

6. a/a



BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr OS.6220.10.2022.AW z dnia 5 września 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork - początek

obw. w m. Fraszka"
sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przedsięwzięcie drogowe, polegające na
rozbudowie drogi krajowej nr 42/45 (dalej DK 42/45) na odcinku Kluczbork - początek
obwodnicy w miejscowości Fraszka, w szczególności od miejscowości Ligota Górna do
miejscowości Gorzów Śląski, tj.: na odcinku od km ok. 37+000 do km ok. 48+036 o łącznej
długości ok. 11,1km. Droga krajowa nr 42 na odcinku objętym inwestycją posiada wspólny
przebieg z drogą krajową nr 45. Inwestycja dotyczy również budowy jezdni dodatkowych
o łącznej długości ok. 14,9 km, które zapewnią dojazd do terenów przyległych.

W związku z rozbudową drogi krajowej 42/45 wymieniona zostanie nawierzchnia
konstrukcji jezdni. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii na gorąco z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Opracowanie rozpoczyna się i kończy włączeniem oraz dowiązaniem do
istniejącej nawierzchni. Droga krajowa nr 42/45 poprowadzona będzie po istniejącym śladzie,
z możliwymi niewielkimi korektami osi drogi i łuków, z dostosowaniem geometrii do
warunków technicznych. W obrębie projektowanego odcinka drogi przebudowana zostanie
infrastruktura kolidująca związana i niezwiązana z drogą.

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę dróg: drogi powiatowej nrl313 O
w Biadaczu; drogi powiatowej nr 1312 O w Biadaczu; drogi powiatowej nr 1355 O
Biadacz/Przybkowice; drogi gminnej nr 100816 O w miejscowości Dębina; drogi gminnej
nr 100817 O w miejscowości Dębina; drogi gminnej nr 100815 O w miejscowości Gorzów
Sląski/Karłów; drogi gminnej nr 100839 O w miejscowości Gorzów Sląski/Karłów.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę jezdni dodatkowych, które
zapewnią dojazd do terenów przyległych. Inwestycja wiąże się z całkowitą rozbiórką
istniejącego obiektu inżynierskiego (mostu) w km 37+100 w miejscowości Ligota Górna
(początek opracowania) i budową w jego miejsce przepustu. Na czas realizacji inwestycji
powstanie tymczasowa przeprawa (most/przepust) oraz tymczasowa droga objazdowa. Po
zakończeniu prac na obiekcie docelowym obiekty tymczasowe zostaną rozebrane.
Prognozowane natężenie mchu dla przedmiotowego przedsięwzięcia dla roku 2026 (oddania
inwestycji do użytkowania) wyniesie 5.671 pojazdów samochodowych ogółem, dla roku 2036
(prognozy 10-letniej) 6.742 pojazdów samochodowych ogółem. Zakres przedsięwzięcia w
szczególności obejmuje:

zdjęcie warstwy humusu,
wycinkę drzew,
rozbiórkę istniejących konstrukcji jezdni, zjazdów, poboczy, przepustów, chodników,
zatok autobusowych,
rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, przepustów, chodników,
mostu, zatok autobusowych,
rozbiórkę istniejącego mostu w Ligacie Górnej i budowę w jego miejsce przepustu,
demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
rozbiórkę istniejących ogrodzeń posesji przeznaczonych pod pas drogowy oraz budowę
tymczasowych ogrodzeń,
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przebudowę kolidującego uzbrojenia,
przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
przebudowę/budowę rowów drogowych,
rozbudowę i budowę DK42/45 na odcinku o długości ok. l l,lkm,
rozbudowę skrzyżowań o lewoskręty,
rozbudowę i wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni -
dostosowanie do obciążenia 115kN i prognozowanego ruchu,
wykonanie nowej nawierzchni dróg,
budowę kanału technologicznego,
budowę wysp dzielących pasy ruchu,
budowę tymczasowych dróg objazdowych i tymczasowego obiektu,
budowę dodatkowych jezdni (dróg dojazdowych transportu rolnego z wykorzystaniem
dla ruchu pieszo - rowerowego) o długości ok. 14,9 km,
budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w dowiązaniu do istniejących ciągów,
budowę/przebudowę/rozbudowę przepustów,
budowę kładki,
budowę poboczy gruntowych,
budowę i przebudowę systemu odwodnienia,
budowę murów oporowych,
budowę drenów francuskich,
budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
przebudowę / budowę zatok autobusowych,
budowę przejść dla pieszych,
budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
budowę zieleni urządzonej.

Projektowane parametry techniczne DK 42/45: klasa techniczna drogi - „GP"; obciążenie
(nośność nawierzchni) - 115kN/oś;prędkość projektowa-Vp=60km/h - teren zabudowy
oraz Vp=80km/h - poza terenem zabudowy; szerokość nawierzchni bitumicznej drogi -
ok. 8,0m (w tym jezdnia 2 x 3,5m) (przekrój szlakowy); szerokość nawierzchni bitumicznej
drogi - ok. 7,0m (w tym jezdnia 2 x 3,5m) (przekrój uliczny).
Parametry techjaiczne jezdni dodatkowych ('projektowane): klasa drogi „D" dojazdowa;
prędkość projektowa Vp=30 km/h; obciążenie 115 kN/oś; szerokość jezdni ok. 3,5m;
nawierzchnia - po północnej stronie DK42/45 - utwardzona tłuczniowa; nawierzchnia
- po południowej stronie DK42/45 - utwardzona z betonu asfaltowego.
Obiekt tymczasowy f projektowany): w ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie
drogi objazdowej o jednym pasie mchu z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej stemjącej
ruchem. W ciągu drogi objazdowej przewidziano przekroczenie rowu poprzez wykonanie
tymczasowego obiektu.
Obiekty inżynierskie: w ramach przedsięwzięcia planuje się rozbiórkę mostu w km
37+100 nad rowem i budowę w jego miejsce nowego obiektu, przebudowę istniejących
i budowę nowych przepustów zwykłych (hydrologicznych) oraz obiektów pełniących
również fuiikcję przejścia dla zwierząt, budowę kładki. Obiekty pełniących funkcje przejść
dla zwierząt stanowić będą:
a) istniejący most MD 02 w km 46+470 - most na cieku Wierzbnik umożliwiający migrację

małych zwierząt i płazów,
b) projektowana kładka w km 46+470 (budowa nowej kładki) - obiekt na cieku Wierzbnik

umożliwiający migrację małych zwierząt i płazów.



5. Parametry techniczne ścieżek pieszo-rowerowych ('projektowanych): przy krawężniku
jezdni głównej - szerokość ok. 3,7m, długość ok. 7,95km, nawierzchnia - beton asfaltowy;
jezdnie dodatkowe służące również do mchu pieszo - rowerowego, szerokość ok. 3,5m,
długość ok. 2,5km, nawierzchnia - beton asfaltowy.

6. Parametry techniczne chodników fprojektowanych'): szerokość chodnika przyległego do
krawędzi jezdni głównej - ok. 2m, długość - ok. 4,3km, nawierzchnia - kostka betonowa.

7. Parametry techniczne poboczy fprojektowanych): szerokość wzdłuż jezdni głównej - ok.
l,5m, szerokość wzdłuż jezdni dodatkowych - ok. 0,75m.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach administracyjnych dwóch gmin:
Gminy Kluczbork - obszar wiejski (powiat kluczborski) oraz Gminy Gorzów Śląski - miasto
(powiat oleski) w województwie opolskim. Planowana inwestycja realizowana będzie w ciągu
drogi krajowej nr 42/45 w km 37+000 do km 48+036 od miejscowości Ligota Górna do
miejscowości Gorzów Śląski. Przedmiotowa droga przechodzi przez tereny należące do
miejscowości Ligota Górna, Bogdańczowice, Biadacz, Dębina, Gorzów Sląski/Karłów.
Inwestycja znajduje się zarówno w terenie zabudowanym, jak również poza terenem
zabudowanym. Tereny przyległe do terenu inwestycji stanowią w przewadze grunty
wykorzystywane rolniczo (pola uprawne) oraz w miejscach przejścia drogi przez teren
miejscowości - również tereny zabudowy mieszkaniowej.
Powierzchnia realizacji zadania wyniesie ok. 38,6ha, w tym:

a) na terenie Gminy Kluczbork - obszar wiejski - ok. 26,3ha,
b) na terenie Gminy Gorzów Śląski - miasta - ok. 12,3ha.

Powierzchnia nowo zajętego terenu poza pasem drogowym wyniesie ok. 17,7ha, w tym:
a) na terenie Gminy Kluczbork - obszar wiejski - ok. 12,lha,
b) na terenie Gminy Gorzów Śląski - miasta - ok. 5,6ha.

Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju: roboty
przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe drogi, roboty ziemne
(wykonanie podbudowy jezdni, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie, roboty budowlane,
ułożenie nawierzchni bitumicznej. Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie
maszyny budowlane, jak: koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku), spycharki,
zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku), walce drogowe, ubij aki (zagęszczanie gruntów oraz
mas asfaltowych), frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych), rozściełacze do
asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej). Roboty wykonane będą z użyciem ciężkiego
sprzętu ze względu na charakter i zakres prac, częściowo prace zostaną wykonane ręcznie
(roboty wykończeniowe).

Planowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych
o kodzie PLGW600097 i PLGW600081 oraz w zlewni jednolitej części wód
powierzchniowych PLRW60001713231 o nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego
Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód, PLRW600017184129
o nazwie Prosna do Wy derki i statusie określonym jako naturalna część wód.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowane
przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę i faunę oraz nie
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Działania inwestycyjne nie
przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie wystąpią także
zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.
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