
Załącznik nr 2 do decyzji nr GK.IV.7624/10/10 
                                               z dnia 17.06.20010 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: 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 
 
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie polega na poprawie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 396 na 

odcinku w km 8+970 do 11+380 między miejscowościami Przeczów a Mikowice tj, 

wykonanie nowej konstrukcji drogi  oraz wykonanie poboczy wzdłuż drogi na w/w odcinku 

(tj. 2200 mb). Zamierzone drogowe jest przebudowa poprawiającą bezpieczeństwo ruchu 

pojazdów (stara nawierzchnia jest spękana i skoleinowana a w wielu miejscach występują 

przełomy). Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowej funkcji ani sposobu 

zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja będzie prowadzona na następujących 

działkach: 

- 185/7 obręb Przeczów k.m 1 

-   394 obręb Mikowice  k.m. 1 

zlokalizowanych w Powiecie Namysłowskim. Przebudowany odcinek drogowy będzie 

odcinkiem drogi jednojezdniowej dwupasowej.  

 
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. W skład inwestycji będą wchodzić 

następujące etapy:  

- sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych ,  

-usunięcie podbudowy z kamienia polnego,  

-wykonanie prac ziemnych (korytowanie i przygotowania podłoża pod konstrukcje drogi) 

- wykonanie warstwy odsączającej  

- wykonanie stabilizacji cementem  

- wykonanie warstwy z mieszanki cementowo emulsyjnej  

- wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej  

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA  

- wykonanie poboczy z kamienia  

- odtworzenie zjazdów na pola 

5) opis wariantów przedsięwzięcia  

Inwestor analizował dwa warianty lokalizacyjne i technologiczne  przedsięwzięcia. Wariant 

pierwszy obejmuje  technologie opisaną wyżej, natomiast (szerokości jezdni 6 m ) natomiast  

drugi, który nie został zaakceptowany, polegał na budowie odcinka o szerokości 7,00 m o 

konstrukcji następującej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza z 

betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z chudego betonu . 

6) przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów paliw oraz energii. 

Eksploatacja inwestycji nie wymaga wykorzystania wody ,paliw, energii oraz innych 

surowców i materiałów. 

7) rozwiązania chroniące środowisko  

Zabezpieczenie użytkowanych maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego przed 

wyciekiem i olejów – istotne z punktu widzenia zagrożenia zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi i wód podziemnych . Wody deszczowe poprzez spadki poprzeczne jezdni zostaną  

odprowadzone do przydrożnych rowów Dla przedmiotowej inwestycji nie występuje 

konieczność stosowania szczególnych środków ochrony środowiska gdyż przedmiotowa 

inwestycja zlokalizowana jest już w pasie drogowym z dala od zabudowy mieszkaniowej. 



Odpady powstałe przy rozbiórkach zostaną częściowo wykorzystane ponownie przy pracach a  

nadmiar gruntu zostanie wywieziony z terenu budowy, w miejsce składowania wskazane 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Po zakończeniu przebudowy tereny użytkowane 

w trakcie budowy na zaplecze oraz drogi tymczasowe, jeśli takie wystąpią, zostaną 

zrekultywowane i przywrócone do stanu pierwotnego.  

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:  

Prace budowlane mogą wpływać na środowisko poprzez emisję do powietrza atmosferycznego 

zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach pojazdów mechanicznych 

używanych w trakcie budowy oraz emisję pyłu spowodowaną wykonywanymi czynnościami 

budowlanymi, emisją pyłu wywołana ruchem pojazdów oraz powstanie odpadów na etapie robót 

budowlanych.  

Oszacowane emisje zanieczyszczeń powietrza z pojazdów na analizowanej drodze 

NO2 – 44,52 (kg/h) 

CO – 24,645 (kg/h) 

Benzen – 0,27295 (kg/h) 

Sadza – 1,65625 (kg/h) 

Odpady powstałe z rozbiórek warstw konstrukcyjnych to kamień polny i warstwa zalęgającej 

pod nią gliny, które zostaną wywiezione na wysypisko.  Frezowane warstwy bitumiczne  zostaną 

użyte na miejscu do ułożenia warstwy mieszanki cementowo emulsyjnej (MCE). 

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. 

 


