
 

                                                                                                                 Załącznik nr 2 do decyzji nr 
GK.IV.7624/4/09 
                                                                                                                 z dnia 28.07.2009 r. 

 
 
 
 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 200r r. ustawy o udostępnianiu 
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: 
„Remont  drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy 
zbiorniku w Michalicach, Namysłów – Józefków i Kamienna – Michalice” 
 

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 

 
Remont drogi o nawierzchni tłuczniowej obejmująca wykonanie nawierzchni bitumicznej               
i ścięcie poboczy dróg Namysłów- Józefków, Kamienna – Michalice. 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz załącznikiem II pkt 10d Dyrektywy 
Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  - 85/337/EWG – przedmiotowa 
inwestycja moŜe zostać zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
2) dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, 

adres):  
 
Namysłów-  Józefków dz. Nr 647,648 - obręb Namysłów,  dz. Nr 131 – obręb Józefków. 
Kamienna – Michalice – dz. Nr  375 – obręb Kamienna,  

 

3). Obsługa komunikacyjna: 

 
� lokalizacja wjazdu i wyjazdu – wjazd z ul. Staromiejskiej, wyjazd na drogę gminną nr 
1001560 

� ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją  - nie dotyczy 

 i na obszarach przyległych – nie dotyczy 

� ilość samochodów osobowych   110 szt/dobę, 

�ilość samochodów cięŜarowych i innych pojazdów 12 szt/dobę, 

 
4).  powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób  ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 



 

 

Powierzchnia całości jezdni 18 943 m2, pas zieleni 45 500 m 2 

Dotychczasowe uŜytkowanie: droga wewnętrzna o nawierzchni tłuczniowej.  

 

5). rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 

 
- remont drogi o nawierzchni tłuczniowej obejmująca wykonanie nawierzchni bitumicznej               

i ścięcie poboczy drogi, 
-  pobocze ziemne, 
-  nawierzchnia bitumiczna. 
 
6) opis wariantów przedsięwzięcia: 

 
Nie przewiduje się. 
 
7) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii: 
 
- mieszanka mineralno asfaltowa  - 3.010 Mg, 
- emulsja asfaltowa – 24,7 Mg, 
- woda - 18,4 m3 

  
Planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i w trakcie robót nie będzie się 
wykorzystywało wody do celów przemysłowych, miejscowych surowców oraz energii 
elektrycznej. 

 
7) rozwiązania chroniące środowisko: 
 
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków Ŝycia i zdrowia 
mieszkańców. Jedynie podczas jej realizacji moŜliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów 
oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakŜe będzie to miało charakter 
przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny. Realizacja inwestycji nie spowoduje emisji 
zakłóceń elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. W 
obszarze objętym projektem nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. Inwestycja nie 
wpłynie równieŜ negatywnie na gleby oraz wody podziemne i powierzchniowe. 
Po realizacji projektu poprawiona zostanie płynność ruchu i skróci się czas przejazdu 
pojazdów, co pozytywnie wpłynie na emisję hałasu i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
ze względu na zmniejszenie emisji spalin. Jednocześnie wzmocnienie nawierzchni jezdni 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort ruchu. 

 

8) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

Przewiduje się jedynie odprowadzenie powierzchniowe wów opadowych z nawierzchni 

szczelnej do przydroŜnych rowów 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych: 



 

nie dotyczy  
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 
nie dotyczy  
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 
Wody opadowe zostaną odprowadzane do gruntowych rowów przydroŜnych 
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 
Odpady komunalne, odpady w postaci ziemi i gruzu będą przekazywane na składowisko 
odpadów w Ziemiełowicach. 
 
9) moŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 
10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia: 
 
Brak obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                       
o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) 
 
 
11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 
uŜytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), 
spowodowane tym, Ŝe mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości poza terenem 
zakładu lub innego obiektu: 

 
Nie planuje się utworzenie obszaru ograniczonego uŜytkowania. 


