
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 8.06.2022 r. 
ul. Mszczonowska 24 
05 - 830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.8.2021.KP.5 

DECYZJA Nr 5/ 2022 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust I pkt 4, art. 84, art. 85 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) zwanej dalej ustawą „ooś", § 3 ust. I pkt 8la rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 1.07.2021 r., złożonego przez Gminę Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 
Nadarzyn, w imieniu której, z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn działa mgr inż. Rodryk Świerczok, 
reprezentujący pracownię projektową PPHU EKO - KARAT s.c, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra 
oraz po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin i Urzut" 
działki nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16,343 obręb 0010 Rozalin, 

działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut 

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Ustalam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia: 
a) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem 

występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście 
przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; 
analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na 
odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody; 

b) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew 
przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 

c) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy 
zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie), 
zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych i oddalonym od cieku 
o minimum 20 m; wyposażonym w materiały sorpcyjne do neutralizacji w/w substancji; 

d) zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do 
adaptacji oraz w sąsiedztwie cieku; 

e) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność, 
należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, 
zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją; 

f) podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy je zabezpieczyć w 
sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt; 

g) na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowania należy stosować sprawny sprzęt techniczny i urządzenia 
budowlane, ewentualne naprawy sprzętu należy, .przeprowadzać poza terenem inwestycji w 
specjalistycznych stacjach serwisowych; / T \ - \ Y A/ 

h) w sytuacjach awaryjnych należy podejmo\yać&afychmiastbwXodpowiednie działania w celu usunięcia 
zanieczyszczeń wprowadzonych do gruntu'; zanieczyszczony'',, grunt należy przekazać podmiotom 
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia; 
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i) materiały i surowce należy składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 
wód i gruntu; 

j) nie należy stosować środków mogących zanieczyścić i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń 
osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

k) do budowy należy stosować materiały wykonane z tworzyw które nie wchodzą w reakcje chemiczne, 
mogące spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych; 

I) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia konieczności odwodnień wykopów, prace odwodnieniowe 
należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, czas odwadniania 
wykopu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, oraz ograniczyć wpływ w/w prac do terenu 
działek inwestycyjnych; wody z odwodnień należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

m) roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno - gruntowych; 
n) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład), należy składować poza obszarami na których znajdują się 

cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią a także poza obszarami kierunku spływu wód 
powierzchniowych do ujęć wód podziemnych, odkład należy wykorzystać w obrębie terenu 
inwestycyjnego, jego nadmiar należy przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; 

o) powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady należy magazynować w sposób selektywny, a 
następnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarki odpadami; 

p) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe należy 
odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający 
stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu w/w wód ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich; 

q) powstające na etapie realizacji ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych przewoźnych toalet lub odprowadzać do kanalizacji sanitarnej, w/w zbiorniki należy 
systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty; 

r) wody zużyte do prób szczelności należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
s) na etapie eksploatacji planowany system kanalizacyjny należy regularnie poddawać próbom szczelności 

i konserwacji, wykryte nieszczelności i awarie należy niezwłocznego usuwać. 

U Z A S A D N I E N I E 

Wnioskodawca wystąpił w dniu 1.07.2021 r. do Wójta Gminy Nadarzyn z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, którym jest budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin i Urzut w gminie Nadarzyn. Zgodnie z treścią § 3 ust. pkt 
81a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja jest zaliczona do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływaniu może być wymagany. O wszczęciu postępowania w przedmiotowej 
sprawie strony postępowania zostały powiadomione przez Wójta Gminy Nadarzyn obwieszczeniem z dnia 
27.11.2021 r., znak ROŚ.6220.15.2021.KP.l. 

Zgodnie z art. 64 ust. I pkt 1,2, i 4 oraz 78 ust. 1 pkt 2 ustawy „ooś" organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, po 
zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektora zarządu zlewni Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Wójt Gminy Nadarzyn pismem z dnia 7.07.2021 r., znak ROŚ.6220.8.2021.KP.2 wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
w/w przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środo^Kk|~w^Wąrszawie w opinii z dnia 2.09.2021 r., znak WOOŚ-
1.4220.1126.2021.MWO zajął stanowisko, żddte przeasięv^ęcia określonego jako: „Budowa sieci kanalizacj 
sanitarnej w miejscowościach Rozalin i 'działki nr 5f/2'3, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin 
działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzuc nie "istnieje konteczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
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środowisko. RDOŚ wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b lub c ustawy „ooś", 
dotyczących: 

a) dokonania wstępnych oględzin terenu w celu analizy możliwej obecności gatunków chronionych i ich 
siedlisk, w kontekście stosowania przepisów dotyczących zwierząt objętych ochrona gatunkową; 

b) w trakcie prowadzenia prac zapewnienia ochrony pni, koron, i systemów korzeniowych drzew 
przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 

c) zorganizowania zaplecza budowy na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym 
antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, 
oddalonym min 20 m od cieku; 

d) zakazu składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do 
adaptacji oraz w sąsiedztwie cieku; 

e) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac umożliwienia zwierzętom ucieczkę z terenu 
prowadzonych prac budowlanych lub przeniesienia zwierząt do odpowiednich siedlisk poza rejon 
objęty inwestycją; 

f) zabezpieczenia wykopów w trakcie prowadzenia prac, przeciwdziałając wpadaniu do nich zwierząt. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, w opinii sanitarnej z dnia 16.07.2021 r., znak 
L.dz. NZ.451.25.2021.7297.216 (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 20.07.2021 r.), wydanej dla 
przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin i Urzut" na 
działkach nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin i działkach nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut 
w gminie Nadarzyn, stwierdził o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii z dnia 
25.03.2022 r., znak WA.ZZŚ.5.435.1.360.2021.PD (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 31.03.2022r.) 
zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Rozalin i Urzut" działki nr 57/23', 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin, działki nr 262/2, 263/11 obręb 
0015 Urzut, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Dyrektor 
Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach określonych warunków i wymogów, o których mowa w art. 82 ust.l pkt 1 lit. b ustawy „ooś" 
oraz nałożenia obowiązków działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy „ooś", dotyczących: 

a) stosowania sprawnego sprzętu technicznego i urządzeń budowlanych, prowadzenia tankowania i 
ewentualnych napraw sprzętu poza terenem inwestycji w stacjach serwisowych; 

b) zlokalizowania zaplecza budowy oraz wyznaczenia miejsca postoju pojazdów i maszyn na terenie 
utwardzonym i zabezpieczonym przed wyciekiem substancji ropopochodnych oraz wyposażenia w 
materiały sorpcyjne do neutralizacji w/w substancji; 

c) podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń 
wprowadzonych do gruntu i właściwego postępowania z zanieczyszczonym gruntem - przekazania do 
rekultywacji; 

d) składowania materiałów i surowców w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 
wód i gruntu; 

e) zakazu stosowania środków mogących zanieczyścić i wody podziemne lub doprowadzenia do zagrożeń 
osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

f) stosowania materiałów wykonanych z tworzyw które nie wchodzą w reakcje chemiczne, mogące 
spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych; 

g) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów właściwego 
zagospodarowania wód, prowadzenie prac odwodnieniowych bez konieczności trwałego obniżania 
poziomu wód gruntowych, ograniczania czasu odwadniania wykopu do minimum, ograniczenia 
wpływu w/w prac do terenu działek inwestycyjnych zagospodarowania wód zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

h) prowadzenia prac ziemnych w sposób nie naruszający stosunków wodno - gruntowych; 
i) właściwego zagospodarowania zdjętej warstwy ziemi (odkładu), z uwzględnieniem składowania 

odkładu poza obszarami na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, 
poza obszarami kierunku spływu wód powierzchtriowych do ujęć wód podziemnych; wykorzystania 
odkładu w obrębie terenu inwestycyjnego orazprz^a^ruą^tadmiaru uprawnionym odbiorcom; 

j) prowadzenia właściwej gospodarki odpadaHiKJ^.etepie.TOąljż^cj i i eksploatacji, z uwzględnieniem 
selektywnego zbierania i magazynowania o/aC^rźekazywariia.uprawnionym odbiorcom; y " ' 
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k) na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego gospodarowania niezanieczyszczonymi wodami 
opadowymi i roztopowymi, odprowadzania do gruntu nie powodując zalewania terenów sąsiednich 
oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia spływu w/w wód ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich; 

1) na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego zagospodarowania ścieków bytowych sanitarnych, z 
wykorzystaniem szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet, systematycznie 
opróżnianych przez uprawnione podmioty, lub za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej; 

m) zagospodarowania wód zużytych do prób szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
poddawania systemu kanalizacyjnego próbom szczelności i konserwacji oraz niezwłocznego usuwania 
wykrytych nieszczelności i awarii. 

O stanowisku zajętym w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie i Dyrektora Zlewni w Łowiczu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wójt Gminy Nadarzyn powiadomił strony postępowania 
obwieszczeniem z dnia 6.05.2021 r., znak ROŚ.6220.8.2021 .KP.4. 

W trakcie prowadzonego postępowania, na podstawie przedłożonych dokumentów dokonano 
następujących ustaleń dotyczących realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia: 

1. Rodzaj, charakterystyka i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
a) Przedsięwzięcie będące przedmiotem postępowania należy do kategorii określonych w § 3 ust. 1 pkt 

81a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. „sieci kanalizacyjne o 
całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci 
metodą bezwykopową"; planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływaniu może być wymagany. 

b) Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania są przewidziana na obszarze, 
dla którego: 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Urzut w gminie Nadarzyn, 
zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/410/2002 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2002r. 
(Dz. Urz. Woj. Mazow. z dn. 24.06.2002r. poz. 3648); 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Rozalin, Bieliny, Kostowiec w 
Gminie Nadarzyn, uchwalony Uchwałą Nr XLVI/453/2002 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 
czerwca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dn. 20.08.2013r. poz. 5589); 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie 
Nadarzyn, uchwalony Uchwałą Nr XI.146.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 
2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 306 z dn. 23.10.2015r. poz. 8489); 

przewidują następujące funkcje: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (o symbolu M); 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z siedliskami rolniczymi (o symbolu M/IMR); 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową (o symbolach 
1MN/U,2MN/U,3MN/U); 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z siedliskami rolniczymi (o 
symbolu MU/MR); 

- tereny komunikacji: droga ekspresowa KS, drogi zbiorcze KUZ, drogi lokalne KUL, 1KUL, 
drogi dojazdowe KUD, 12KUD, 18KUD,, drogi serwisowe KUDs, drogi eksploatacyjne dla 
obsługi rzeki Zimnej Wody KDE, 2KDE, dojazdy, ciągi pieszo - jezdne KD, 34KD, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej 1KDD, 2KDD, ciągi piesze KDp, teren wewnętrznego 
ciągu pieszo - rowerowego KWX, ścieżki rowerowe, teren kolejki dojazdowej KK, teren 
przystanków KP. 

Teren planowanej inwestycji leży w obszarze częściowo zmeliorowanym, o złożonych warunkach 
gruntowych. Planowana inwestycja jest zlokalizowana częściowo w Warszawskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu (zwanym dalej ,.WOChK"). ^. 

Plan ustala odprowadzanie ścieków/Wrriunalnych'. dó sukcesywne rozbudowywanej sieci kanalizacji 
rozdzielczej z odprowadzeniem do komunalnej oczyszczalni ścieków w Kostowcu (teren INO), w Bielinach 
(teren 2NO), w Młochowie, w Starej jWsi,-z możliwością stosowania lokalnych urządzeń zbiornikowo 
tłocznych (pompowni) bez zmiany plańp':— ' 

* 4 * 
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Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: 
Przedsięwzięcie polega na budowie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej: 
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 o DN200mm 

o łącznej długości L=425,0 m 
- Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 SDRI1 o Dz=90mm o długości L=739,0 m 

Przepompownia ścieków DN1200 wyposażona w pompy zatapialne 
Projektowana sieć przebiegać będzie w nawierzchni drogowej, wzdłuż ulicy Przyjaznej, oraz w terenie 
zielonym. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wyniesie L=l 164,0 m km. Przedmiotowa inwestycja będzie 
realizowana w wykopach liniowych odcinkami a planowana sieć kanalizacji sanitarnej układana będzie na 
średniej głębokości ok. 1,2 - 4 m p.p.t. 

powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane 
głównie w obrębie istniejących dróg, kumulowanie oddziaływań będzie nieznaczne z uwagi na znikomy 
zakres oddziaływań. 

różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni 
ziemi: Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pomaturalnych mogących stanowić 
chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Prace 
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będą poza obszarem o szczególnych wartościach 
przyrodniczych, na obszarze już przekształconym antropogenicznie. Na przedmiotowym terenie nie planuje 
się konieczności wycinki drzew i krzewów, wszelkie prace ziemne będą prowadzone poza obrębem brył 
korzeniowych. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia używane będą surowce mineralne jak piasek, kruszywo naturalne. 
Paliwa i energia wykorzystywana będzie tylko dla potrzeb mechanizacji robót budowalnych. Wszystkie 
użyte materiały masowe i wyroby budowlane będą posiadły dopuszczenie do powszechnego stosowania w 
budownictwie, co będzie sprawdzane i akceptowane przez nadzór przed wybudowaniem Podczas 
wykonania wykorzystane zostaną paliwa np. olej napędowy w celu napędzania urządzeń mechanicznych jak 
koparki, wywrotki, agregaty prądotwórcze. Wykorzystana energia elektryczna pochodzić będzie z 
agregatów prądotwórczych. 

emisje i występowania innych uciążliwości: 
Prace budowlane związane z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane będą w technologii 

tradycyjnej, polegającej na wykonywaniu wykopów liniowych, montażu elementów sieci oraz zasypaniu 
wykonanego kanału. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją hałasu, wibracji, spalin, gazów i 
pyłów do powietrza ze środków transportu i urządzeń mechanicznych oraz odpadów i ścieków bytowych. 
Uciążliwości te będą ograniczone czasowo do godzin dziennych i ustąpią po zakończeniu prac. 

Na etapie realizacji inwestycji w czasie wykonywania prac budowlanych wystąpią uciążliwości w formie: 
nadmiernego zapylenia z powodu wykonywania prac ziemnych i transportu materiałów na budowę, 
co może przyjąć znaczący charakter w okresach ubogich w opad atmosferyczny, emisja gazów 
szczególnie tlenków węgla i tlenków azotu oraz węglowodorów z silników środków transportu i 
maszyn budowlanych, emisja hałasu oraz drgań spowodowane pracą urządzeń transportujących 
oraz maszyn budowalnych. 
hałasu związanego z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem pojazdów. W trakcie 
realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie: 
praca koparki - źródło okresowe o poziomie hałasu 87 - 92 dB, 
prace w trakcie budowy - poziom hałasu ok J55-4Br-^ 
dowóz i rozładunek materiałów - źródło OCBC^W i krótkotrwałe ok. 87 dB, 
prace montażowe - źródło okresowe i krót&oirwaleak!8f5y-%?0 dB. 
Biorąc pod uwagę, że wszystkie źród/a pracować będąokrescwo można przyjąć, że poziom hałasu 
podczas etapu wykonywania projektqv©iych-steci nie;prźejftoczy poziomu 85 dB 
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Powstawanie odpadów na etapie budowy, związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu 
budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. W trakcie budowy 
odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystane lub usuwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Na terenie planowanej budowy nie występują zadrzewienia, trasa zapewnia ominięcie drzew, więc nie 
wypłynie negatywnie na szatę roślinną. Zapylenie i hałas oraz prace sprzętu i ludzi stworzą warunki 
„lekkiego niepokoju" niekorzystnego dla zwierząt przebywających w pobliżu planowanej inwestycji. Po 
zakończeniu etapu budowy planowanej inwestycji w czasie eksploatacji projektowanej sieci nie będą 
występować warunki niekorzystne dla przebywania zwierząt. Prawidłowa organizacja robót budowalnych i 
prowadzenie wszystkich robót w porze dziennej w godzinach od 7:00 do 19:00 może w znacznym stopniu 
ograniczyć uciążliwości związane z realizacją inwestycji. Wszelkie ujemne czynniki występujące w trakcie 
prowadzonych prac będą miały charakter tymczasowy i ich efekt ustanie po zakończeniu prac. 

Na etapie eksploatacji mogą powstawać odpady z robót naprawczych, konserwacji i przeglądów sieci. 
Odpady te będą magazynowane w specjalnych kontenerach na terenie firmy zajmującej się eksploatacją 
sieci a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia w celu przekazania do 
unieszkodliwienia. 

W fazie eksploatacji wystąpi niewielka emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu związana z 
pracą przepompowni ścieków. 

g) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w 
tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu: Nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy 
uwzględnieniu skali i charakteru przedsięwzięcia. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej 
awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1219, z późn. zm.), tj. awarii prowadzącej do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

h) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w 
przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

- 17 05 04 gleba i grunt z wykopów w ilości ok. 392 Mg/etap realizacji, 
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - ilość nieoszacowana. 

zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, ilość nieoszacowana 
opakowania zawierające śladowe pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone, ilość 
nieoszacowana 

i) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: nie przewiduje się oddziaływań 
zagrażających zdrowiu ludzi. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości zagrożenia dla środowiska, w 
szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i 
odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

a) obszary wodno błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe 
oraz ujścia rzek: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary wodno - błotne, oraz obszary o płytkim 
zaleganiu wód podziemnych. 

b) obszary wybrzeży: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary wybrzeży. 
c) obszary górskie lub leśne: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary, obszary górskie i leśne. 
d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wodnych i obszary ochronne wód śródlądowych: 

Nie nastąpi oddziaływanie na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 
ochronne zbiorników śródlądowych, 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub 
ich siedlisk przyrodniczych objętych ochrona,_.ML_tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody: /\£i N*\ 

Teren objęty planowaną inwestyć^£\z|pkatiz«.yj'&riy jest częściowo w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla tu^^.o^bwiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 3 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13/lute|d;20Ó7r..w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego 

V 
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Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42 poz. 870, ze zm.). Planowane przedsięwzięcie 
zaliczane jest do inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), który wskazuje, że celem 
publicznym jest budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 
wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, zwanej dalej „ustawą o ochronie 
przyrody") zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji celu 
publicznego. 

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa 
Radziejowska PLH140003 oddalony o ok. 14,8 km w kierunku południowo-zachodnim od granic 
planowanej inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina 
Środkowej Wisły GKPnC-lOA), zlokalizowany jest w odległości ok. 27,5 km w kierunku północno-
wschodnim od terenu inwestycji. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary, na których standardy 
jakości środowiska zostały przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: Nie nastąpi 
oddziaływanie na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia: Gęstość zaludnienia w Gminie Nadarzyn wynosi aktualnie ok. 191 osób/km2 (dane 
wg GUS 2019 r.). 

i) obszary przylegające do jezior: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary przylegające do jezior i inne 
naturalne zbiorniki wód stojących, 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: Nie nastąpi oddziaływanie na uzdrowiska i obszary 
ochrony uzdrowiskowej, 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: Przedsięwzięcie będzie realizowane w dorzeczu 
Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW o europejskim kodzie 
PLRW2000172728689 Rokitnica od źródeł Zimnej Wody, z Zimną Wodą, której stan chemiczny i 
ilościowy określono jako zły a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla 
przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. 
Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja rolnicza. Planowane jest ograniczenie obserwowanej presji rolniczej w tym obszarze 
w celu poprawy stanu wód i osiągnięcia wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi 
na czas niezbędny 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicy jednolitej części wód podziemnych o 
europejskim kodzie PLGW2000065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry a 
osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała 
odstępstwa dla osiągnięcia celów środowiskowych. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych lub podziemnych. 

Teren inwestycji znajduje się w granicach GZWP nr 2151 - Subniecka warszawska (część 
centralna) oraz GZWP nr 215 - Subniecka warszawska. 

Przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych 
jednolitych części wód, zapewniając nienaruszalność przepisów dotyczących ochrony wód, określonych 
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla celów środowiskowych jednolitych części wód, będzie odbywało się w sposób 
zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na 
osiągniecie celów środowiskowych dla wymienionej części wód, w tym będzie odbywać siew sposób 
zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły ( Dz. U. 2016r. poz.19121 ze zm.). 

Inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej 
Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie -
Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 3449 z późn. zm. 

Nie przewiduje się bezpośredniego 
jakościowy wód powierzchniowych lub podz 

)• 
"JAYW Ą/> 

wpłymi^planówanegó^przedsięwzięcia na stan ilościowy i 
ienyiyćfr /S ■■'' ',' ■ \ ,:" \ 
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3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 
wynikające z : 
a) zasięgu oddziaływania: Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do najbliższego 

otoczenia miejsca realizacji, oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny, 
o niewielkiej skali. Nie nastąpi znaczący negatywny wpływ na środowisko. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: 
Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko i jego elementy przyrodnicze. 

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury 
technicznej: Nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania: Oddziaływanie w trakcie realizacji będzie lokalne, krótkotrwałe 
(w okresie budowy) i odwracalne, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i 
technologicznych, normy emisyjne oddziaływania na środowisko nie zostaną przekroczone. W trakcie 
eksploatacji bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie znikome, ograniczone do najbliższego 
terenu realizacji inwestycji. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: W czasie realizacji przedsięwzięcia 
oddziaływanie będzie powodować wzrost emisji hałasu, zapylenia, emisji spalin i innych gazów, 
możliwość nieznacznej emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i odpadów. Oddziaływanie to będzie 
krótkotrwałe, całkowicie odwracalne i ustąpi po zakończeniu budowy. W trakcie eksploatacji 
oddziaływanie będzie miało znikomy zasięg, lokalny nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 
środowiska, nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska. 

f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znajdujących sie na terenie, na którym planuje sie realizacje przedsięwzięcia, oraz w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą sie w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: Na obszarze działki objętej 
przedmiotową inwestycją oraz w obrębie jej oddziaływania na środowisko nie ma dodatkowych 
przedsięwzięć, których oddziaływanie może doprowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem. 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania: Nie wystąpią uciążliwości, które mogą negatywnie 
oddziaływać na jakość środowiska, wymagające istotnego ograniczenia. 

Wymiernym efektem ekologicznym realizowanego przedsięwzięcia będzie poprawa warunków 
zagospodarowania ścieków komunalnych poprzez ich skanalizowanie i zorganizowany odbiór, co przyczyni się 
do polepszenia stanu sanitarnego oraz stanu środowiska w aspekcie czystości wód i gruntu. Nie wystąpi 
ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko, nie zmieni się sposób użytkowania terenów i zostanie 
utrzymany ich charakter. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do stanu 
istniejącego oraz nie wywoła konfliktów społecznych nie spowoduje ponadnormatywnej eksploatacji zasobów 
naturalnych. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na niniejszą decyzję służy odwołanie, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Nadarzyn do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest 
możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne 
cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Jeśli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania a konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ,..twrjej-~«izstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron 
zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy pr/e^)rowadza''p.os1j8r)owanie wyjaśniające. W zakresie niezbędnym dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy^.rjtzeprówadża postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna 
ze stron zawarła w odwołaniu wnidsekyo przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania 

Ą j N j 
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wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę, w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o 
przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do 
rozstrzygnięcia sprawy. 

Zgodnie z art. art. 72 ust. 3 i ust. 4 i 4a ustawy „ooś" decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz do zgłoszenia. 
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może 
nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, 
o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na 
który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, 
który wydal decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego 
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. 
Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, j^pĄdiTaWie^informacji na temat stanu środowiska i 
możliwości realizacji warunków wynikających z/^^y|ix.^c/^śyOT 
postanowienie to przysługuje zażalenie. 

•ódowiskowych uwarunkowaniach. Na 

Załącznik do decyzji: 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś) 

Otrzymują: 
1. Pan Rodryk Świerczok PPHU EKO - KARAT s.c, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra, 

reprezentujący Gminę Nadarzyn 
2. Strony postępowania - powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 k.p.a. 
3. Urząd Gminy Nadarzyn - kopia a/a 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „ ooś", strony postępowania sq powiadamiane w trybie art. 49 k.p.a. - obwieszczeniem na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
http://www. b/p. nadarzyn.pl 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00 - 015 Warszawa 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 05 - 800 Pruszków 
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ul. Ekonomiczna 6 99-400 Łowicz 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. 
poz. 91, 655, 764, 830) wydanie powyższej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest 
zwolnione od opłaty skarbowej. 

Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski tel.22 729 81 72wew.l41 srodo\visko(a)nadarzyn.pl 

http://www
http://nadarzyn.pl


WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 8.06.2022 r. 
ul. Mszczonowska 24 
05 - 830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.8.2021.KP.5 

Załącznik do Decyzji Wójta Gminy Nadarzyn Nr 5/2022 
dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalia i Urzut" 
działki nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16,343 obręb 0010 Rozalin, 

działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut 

Inwestor : 
Gmina Nadarzyn, 
ul. Mszczonowska 24, 
05 - 830 Nadarzyn 

Na podst. art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej „ustawą ooś", do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
załącza się charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, opracowaną na podstawie Karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, sporządzonej wg wymogów zawartych w art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy „ooś" przez mgr inż. Rodryka 
Świerczoka, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej i sieci sanitarnych - Nr ew.595/01/DUW. 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej: 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 o DN200mm o łącznej długości L=425,0 m; 
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 SDR11 o Dz=90mm o długości L=739,0 m; 

- Przepompownia ścieków DN1200 wyposażona w pompy zatapialne. 

Całość inwestycji będzie realizowana na terenie gminy Nadarzyn w miejscowościach Rozalin i Urzut: 
- działki nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin, 
- działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut 

Planowana inwestycja ma charakter liniowy o całkowitej długości L=l 164,0 m., jej planowana trasa 
przebiega w całości pod powierzchnią terenu. W większości inwestycji planuje się wykonanie projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego. Projektowana sieć przebiegać będzie w nawierzchni 
drogowej, wzdłuż ulicy Przyjaznej oraz w terenie zielonym. Realizowana będzie na działkach, które zgodnie z 
wypisami w znacząco większej liczbie należą do właścicieli prywatnych. Każdorazowo granicą inwestycji jest 
granica zajmowanej działki. Obszar oddziaływania na środowisko pokrywa się z trasą przebiegu projektowanej 
kanalizacji sanitarnej. Szerokość pasa terenu zajęta pod inwestycję to ok. 1,0 m od osi przewodu (przewód, 
wykop, odkład). Nie przewiduje się wystąpienia podczas realizacji trudności z lokalizacją projektowanych 
rurociągów oraz zmian tytułu prawnego działek przez które przebiegać będzie projektowana sieć. Inwestycja 
będzie prowadzona na terenie przekształconym antropogenicznie i jest częściowo zagospodarowany jako drogi 
gruntowe. Odległość od najbliższych zabudowań wynosi L= 16,Om. 

Inwestycja w fazie realizacji będzie miała nieznaczny wpływ na walory przyrodnicze terenu przebiegu 
sieci ponieważ całość inwestycji przebiegać będzie pod powierzchnią ziemi. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarne^/^^WaAa.^żtąs|aKie jako szczelna z przeprowadzoną próbą 
szczelności zgodnie z PN-81/B-10725 oraz z lT^teoatów dopuśzćźdrrych do stosowania w budownictwie, więc 
można uznać, że projektowana sieć nie będzie w; żaden sppsób zanieczyszczać wód podziemnych, 



powierzchniowych oraz powierzchnię gleby. Jedyne oddziaływania oddziaływanie na wody podziemne tj. na ich 
poziom może nastąpić tylko w okresie budowy (ewentualne wymaganie odwodnienia wykopu) projektowanej 
sieci. 

Obszar planowanej inwestycji nie przebiega przez tereny chronione określone na podstawie Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Na obszarze planowanej inwestycji 
nie występują żadne gatunki roślin, zwierząt i grzybów, które zalicza się do gatunków chronionych. 

2. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców materiałów i paliw oraz energii 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia używane będą surowce mineralne jak piasek, kruszywo naturalne. 
Paliwa i energia wykorzystywana będzie tylko dla potrzeb mechanizacji robót budowalnych. Wszystkie użyte 
materiały masowe i wyroby budowlane będą posiadły dopuszczenie do powszechnego stosowania w 
budownictwie, co będzie sprawdzane i akceptowane przez nadzór przed wybudowaniem. 

Podczas wykonania wykorzystane zostaną paliwa np. olej napędowy w celu napędzania urządzeń 
mechanicznych jak koparki, wywrotki, agregaty prądotwórcze. Wykorzystana energia elektryczna pochodzić 
będzie z agregatów prądotwórczych. 

3. Miejsce i sposób zagospodarowania zaplecza budowy w trakcie realizacji robót 

Przewiduje się, że place składowe i place budowy wykonawca robót zorganizuje we własnym zakresie, 
w uzgodnieniu z inwestorem i właścicielem terenu. Miejsca te powinny być oddalone od zabudowy, z dostępem 
do głównych dróg w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców. Prace realizacyjne planowane w ramach 
przedmiotowej inwestycji prowadzone będą w porze dziennej. Zaleca się na etapie wykonywania prac 
budowlanych następujące środki ograniczające uciążliwość zaplecza budowy: 

lokalizacja tymczasowych placów i magazynowych oraz placów budowy w miejscach, które nie 
posiadają bezpośredniego odwodnienia do cieków wodnych, 
przetrzymywanie maszyn i pojazdów na nawierzchni utwardzonej i szczelnej, zabezpieczającej przed 
możliwością infiltracji w grunt potencjalnych wycieków, 
ciężki sprzęt nie powinien być przechowywany na terenach zielonych łąk i zarośli przylegających do 
budowy sieci, 
unikanie zbędnej koncentracji prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w obrębie placu budowy, 
stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, 
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 
czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne, utrzymanie dróg w 
czystości, 
przy pracach powodujących zapylenie - stosowanie tymczasowych ekranów i barier (folie, plandeki, 
płoty) zapobiegających przewiewaniu terenu budowy, 
organizacja wyposażonych w pojemniki miejsc magazynowania odpadów, 

- organizacja węzła sanitarnego z odprowadzeniem ścieków do zbiorników szczelnych lub kanalizacji, 
zakaz prowadzenia napraw i wymiany płynów eksploatacyjnych maszyn i pojazdów na placu budowy. 

Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny oraz będą 
krótkotrwałe, nie powodujące negatywnego oddziaływania na środowisko. Z realizacją omawianego 
przedsięwzięcia nie wiąże się konieczność zmiany zagospodarowania terenu. Planowana inwestycja ma 
charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzcjwuą-iierni, więc nie wpływa w żaden sposób na krajobraz 
kulturowy, walory krajobrazowe środowiska naj*rfaj^4i^ ora^bbiekty zabytkowe w pobliżu projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu teren rr^J^^talij^rżywftś.cony do stanu pierwotnego. 


