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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247). 

 
Projektowane przedsięwzięcie polega na Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w 

miejscowości Nowe Wypychy, w obrębie działek o nr ew. 47, 114, 250, 251 położonych w miejscowości 

Nowe Wypychy, obręb 0012, gm. Somianka o łącznej długości 1601,65 mb. 

 

W pasie drogowym planowanego do przebudowy odcinka drogi znajduje się jezdnia o zniszczonej 

nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Na całej długości jezdni 

występują ubytki pobocza i liczne spękania (siatkowe, podłużne i poprzeczne), co negatywnie 

wpływa na poziom bezpieczeństwa przedmiotowej inwestycji. 

 

Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała: 

 wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o łącznej grubości warstw – 9,0 

cm,   o szerokości warstwy ścieralnej 5,50 m, 

 wykonanie chodnika przy jezdni, szerokość = 2m w świetle oporników; od  jezdni  

krawężnik betonowy 15 x 30 cm, od strony granicy pasa drogowego opornik 

betonowy      8 x 30 cm, 

 wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, z mieszanki kruszywa fr. 0 – 31,5 mm, 

stabilizowanego mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa 

łamanego, 

 wykonanie zjazdów publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego/kostki 

betonowej/kruszywa łamanego, 

 wymiana istniejących przepustów betonowych: 

o w pikietażu 0+058,91 km na rurę PEHD o średnicy 1000 mm, 

o w pikietażu 0+737,52 km na rurę PEHD o średnicy 1000 mm, 

o w pikietażu1+201,57 km na rurę PEHD o średnicy 800 mm, 

 wykonanie przepustu w pikietażu 1 + 599,64 km - rura PEHD o średnicy 600 

mm, 

 profilowanie rowu przydrożnego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami. 

 



Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 

zm). 

 
Uwzględniając charakter i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja i 

funkcjonowanie planowanej  inwestycji   nie   będzie   znacząco   negatywnie   oddziaływać   

na   przedmioty  ochrony i integralność obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007, a tym 

samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
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