
Załącznik nr 2 do decyzji nr RG.6220.10.2011 
                                               z dnia 29.03.2011 r. 

 
 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
 
zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2000 r ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) 
 
Nazwa zadania: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów 
Mikowice 

 
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przeczów i Mikowice. 

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 396. Inwestycja polega na 

poprawie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. W ramach zadania planuje się 

wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż przedmiotowej drogi. 

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. 

Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy. Po realizacji przedsięwzięcia 

powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane na działkach: Gmina Namysłów, obręb Przeczów – działki nr 185/2, 185/3, 

185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2, obręb Mikowice: 

działki nr 394, 100. 

2) obsługa komunikacyjna: 

- nie dotyczy  

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi  wojewódzkiej nr 396. Początek odcinka  

zlokalizowany jest  w m Przeczów w km 8+970 w/w drogi natomiast koniec w m. Mikowice w 

km 11+380. W chwili obecnej nawierzchnia drogi jest spękana i mocno zniszczona i w wielu 

miejscach skoleinowana. Jezdnia na w/w drogi ma szerokość od 5,0 m do 6,0 m. Droga posiada 

pobocza po obu stronach jezdni szerokości od 0,50 m do 1,00 m. 

Tereny, przez które przebiega przebudowany odcinek drogi to pola uprawne i łąki. 

 

 



4) rodzaj technologii (ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia ) 

W fazie realizacji inwestycji , podstawowe oddziaływania będą związane z okresowym 

przekształceniem powierzchni terenu w trakcie wykonywania prac ziemnych i rozbiórkowych , 

hałasu związanego z transportem oraz praca maszyn i urządzeń. Omawiane przedsięwzięcie nie 

stwarza uciążliwości dla właścicieli działek sąsiednich.  

Realizacja budowy odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu 

budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty                                  

i dopuszczenia do stosowania. 

Zakres robót budowlanych przewiduje: 

-  niezbędne roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę warstw konstrukcyjnych) 

- roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy pod konstrukcję dróg i zjazdów oraz pod 

przebudowane sieci) 

-  przebudowę  i budowę zjazdów, 

-  częściowe umocnienie poboczy gruntowych, 

-  odtworzenie rowów przydrożnych, 

- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 

-  usunięcie zielenie kolidującej z rozbudowywanym odcinkiem drogi 

- budowie i remoncie przepustów pod drogą DW 396  

5) opis wariantów przedsięwzięcia  

W związku z tym, że rozbudowa drogi przeprowadzona jest po śladzie istniejącym DW 396 

rozpatrzono dwa warianty przedsięwzięcia: 

wariant 0 

Wariant zerowy zakłada, że planowana inwestycja zostaje zaniechana. Niedostosowanie drogi 

wojewódzkiej do zwiększającej się liczby pojazdów będzie zwiększało zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skutkowało pogarszaniem się warunków ruchu. 

Zniszczona nawierzchnia przy braku podjęcia działań będzie ulegać dalszej degradacji, co 

będzie skutkowało powstaniem przełomów, kolein, wyrw i spękań itp. Sytuacja taka będzie 

sprzyjać uszkodzeniom pojazdów, co z kolei może powodować zagrożenie środowiska na 

skutek powstających w ten wycieków płynów technicznych i paliw. Zły stan techniczny drogi 

może się przyczynić do powstania wypadków i kolizji oraz do zwiększonej emisji hałasu 

powodowanej przez wprawiane w drgania metalowe elementy konstrukcyjne pojazdów. 

 

 

 



 wariant I 

Wariant ten jest zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Przewiduje poprawę 

parametrów skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Inwestycja ta wpłynie korzystnie na 

komfort podróżowania drogą oraz pozwoli zmniejszyć poziom hałasu i emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. Budowa i modernizacja chodnika w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo 

ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku. Natomiast remont odwodnienia drogi umożliwi 

sprawne odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych. 

6) przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów paliw oraz energii. 

Projektowany obiekt (droga) w fazie realizacji przedsięwzięcia wymaga : 

− zużycie wody: około 9000 m3 

− energia pracującego sprzętu: około 6 000 000 kWh. 

inne podstawowe surowce: 

− asfalt: około 19 200 t 

− kruszywa: około 13 110 m3, 

− cement: około  3500 t. 

Projektowany obiekt (droga) w fazie eksploatacji (po jego wybudowaniu) nie wymaga 

wykorzystania wody i innych surowców.  

7) rozwiązania chroniące środowisko  

• ETAP REALIZACJI 

W celu zminimalizowania skutków niekorzystnego oddziaływania projektowanej 

inwestycji podczas prac realizacyjnych należy: 

- minimalizować zajętość terenu podczas budowy, 

- zabezpieczyć plac budowy, park maszyn przed niekontrolowanym zrzutem 

substancji niebezpiecznych do środowiska, 

- przed przystąpieniem do prac sprawdzić pojazdy, maszyny, urządzenia i inny sprzęt 

techniczny pod kątem wycieku substancji ropopochodnych (ewentualne wycieki 

natychmiast usuwać) 



- zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników budowy w sposób nie obciążający 

środowisko; powstałe ścieki socjalno-bytowe powinny być odbierane i utylizowane 

przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne (nie wolno odprowadzać ścieków do gruntu 

lub odbiorników powierzchniowych), 

- minimalizować przekształcenia terenu, 

- przeprowadzoną wycinkę roślinności ograniczyć do minimum, 

- usuwać drzewa i krzewy w taki sposób by nie uszkodzić bryły korzeniowej drzew 

przewidzianych do zachowania, 

- nie parkować pod koronami drzew pojazdów mechanicznych i nie składować tam 

materiałów budowlanych, 

- zabezpieczać pnie drzew przez oszalowanie ich deskami lub obłożenie matami ze 

słomy, 

- zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia prac budowlanych w rejonie 

cieków w celu zapobieżenia skażenia ich wód niekontrolowanym wyciekiem 

ropopochodnych i płynami technicznymi, 

- po zakończeniu prac budowlanych przywrócić teren do stanu poprzedniego. 

• ETAP EKSPLOATACJI 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

zaproponowano poniższe rozwiązania: 

- rozwiązania chroniące wody powierzchniowe, podziemne i glebę: 

Odwodnienie drogi zapewni system spadków podłużnych i poprzecznych jezdni  

i poboczy. Woda z jezdni zostanie odprowadzona do rowów drogowych bądź do kanalizacji 

deszczowej w przekroju drogowym a z nich do istniejących rowów melioracyjnych lub 

kanalizacji deszczowej 

- rozwiązania chroniące powietrze i klimat akustyczny: 



W związku z prowadzeniem drogi wojewódzkiej nr 396 po istniejącym śladzie  

i  występującą zabudową jednorodzinną  oraz w przeważającej części przebiegiem drogi przez tereny 

rolnicze nie zabudowane nie przewiduje się budowy ekranów akustycznych.  

Poprawa parametrów skrzyżowań oraz budowa zjazdów i poprawa systemu 

odwodnienia nie zmieni natężenia ruchu drogowego i tym samym nie zwiększy wielkości 

emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w trym zakresie. 

Można przyjąć, iż oddziaływania te ulegną poprawie gdyż ruch samochodów będzie 

bardziej płynny, a usunięte uszkodzenia nawierzchni ograniczą emisję hałasu. 

 

8) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko w tym: 

a) Ilości i sposób odprowadzenia ścieków socjalno – bytowych: nie występują. 

b) ilość i sposób odprowadzenia ścieków technologicznych: ścieki technologiczne nie 

wystąpią.  

c) ilości i sposób odprowadzenia wód opadowych: wody opadowe będą odprowadzane 

grawitacyjnie poprzez spadki poprzeczne jezdni w kierunku rowów istniejących 

przydrożnych. 

d) rodzaj , przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:  

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się powstawaniem odpadów  

z budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej (gr. 17 w katalogu odpadów), 

natomiast etap eksploatacji inwestycji będzie związany z powstawaniem odpadów 

komunalnych z grupy 20. Powstające odpady będą czasowo składowane, a następnie 

sukcesywnie wywożone przez specjalistyczne firmy. Sposób postępowania z poszczególnymi 

rodzajami odpadów będzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Miejsca budowy, po 

zakończeniu prac doprowadzone będą do stanu pierwotnego.   

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn , urządzeń: 

Do wykonania zadania zostaną użyte maszyny budowlane m.in. koparki, frezarka, walce 

zagęszczające, równiarka, zestawy transportujące masę bitumiczną, zagęszczarki. Po 

przebudowaniu drogi nie planuje się montażu żadnych urządzeń chroniących środowisko. 

9 Oddziaływanie transgraniczne  

Planowana inwestycja nie oddziałuje na tereny poza granicami kraju. 



10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. 92 poz.880 z późniejszymi zmianami ) znajdujące się 

zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

Projektowane prace nie przewidują prac w granicach parku krajobrazowego ani rezerwatu 

przyrody. Na terenie projektowanym lub w sąsiedztwie nie występują pomniki przyrody oraz 

nie ustanowiono obszaru Natura 2000. 

11) Czy dla projektowanej inwestycji planuję się utworzenie obszaru ograniczonego 

użytkowania ( dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawo ochrony środowiska) 

spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych , 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości poza 

terenem zakładu lub innego obiektu. 

Nie planuje się. 

 


