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Na podstawie^art. 123 g 1 Kodeksu postepowania administracyjnego {t. j. Dz. U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami) w zwiqzku z art. 51 ust. 3 pkt 1 oraz art. 57
ust. 1 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2006, Nr 129,
poz. 902) oraz art. 1 ustawyz dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej lnspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 122 poz. 851 z p6zniejszymi zmianami), Paristwowy Powiatowy lnspektor
Sanitarny w Otwocku

postanawia

na1ozyc obowiqzek sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowanego
przedsi$wziecia polegaj^cego na budowie obwodnrcy Kotbieli w ciggu drogi nr 50 klasy GP na
odcinku od km 194+450 wg pikietaza istnieja^cego {w sqsiedztwie wsi Cztek6wka w gminie Kotbiel)
do km 206+276 wg pikietaza istnieja^cego (w sa_siedztwie wsi Rudzienko w gminie Kotbiel) w
zakresie okreslonym art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Uzasadnienie
Urza^d Gminy Kotbiel rozpatruja^c wniosek Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i

Autostrad, ul. Miriska 25, 03-808 Warszawa o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsiewzi^cia polegaja,cego na budowie obwodnicy
Kotbieli w ciajgu drogi nr 50 klasy GP, zwr6cit si? do Paristwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Otwocku pismem znak NrA.OS. 7624/3/08 z dnia 27.10.2008 r. z prosba^ozajecie
stanowiska w sprawie koniecznosci sporzajdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
planowanego przedsiewzi$cia i okreslenie jego zakresu, przedstawiaja^c jednoczesnie:

* informacje o planowanym przedsie_wzi^ciu sporza,dzona^ przez Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy S.A., spetniaja^ kryteria formalne wynikaja_ce z tresci art. 49 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska,

- kopie. wniosku lnwestora.

Zgodnie z 5 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzajdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsiewzi^c moga^cych znacza,co oddziatywac na srodowisko
oraz szczegcrfowych uwarunkowah zwia^zanych z kwalifikowaniem przedsiewzi^cia do
sporz^dzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573
zp6zniejszymi zmianami), planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsiewziec, dla
kt6rych sporza_dzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko moze byc
wymagane.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa obwodnicy Kotbieli w ciqgu drogi nr 50 klasy GP
na odcinku od km 194+450 wg pikietaza istnieja^cego (w sa_siedztwie wsi Cztek6wka w gminie
Kotbiel) do km 206+276 wg pikietaza istniej^cego (w sa^siedztwie wsi Rudzienko w gminie Kotbiel).
Przedsiewziecie znajduje sie^ w przewazaja^cej cz^sci na terenie gminy Kotbiel - poza fragmentem
w rejonie wsi G6zd potozonym na terenie gminy Celestyn6w. Planowana inwestycja byta
rozpatrywane wielowariantowo w kombinacjach odnoszqcych si? tatcznie do dr6g: nr 17 i nr 50 w
ich wzajemnym powi^zaniu.

Projektowana obwodnica Kotbieli w cia^gu drogi krajowej nr 50 obejmuje odcinek od km
194+450 istnieja^cej drogi nr 50 do km 206+276 (wta^czenie istnieja_cej drogi nr 50 w sqsiedztwie wsi
Rudzienko w gminie Kotbie!), co odpowiada projektowanemu pikietazowi 205-115 wg
preferowanego wariantu prowadzenia obwodnicy. Dtugosc obwodnicy wg wariantu preferowanego
10,665 km (w rozwiqzaniach wariantowych 10,6 do 11,6 km). Droga nr 50 bedzie prowadzita ruch
obwodowy wok6t Warszawy, tq_cza^c na rozwazanym odcinku G6re_ Kalwarif z Miriskiem
Mazowieckim.

Przewiduje si$ nastepuja^ce podstawowe parametry techniczne dla tej drogi:
- klasa drogi GP
- przekr6j - 1 jezdnia (2+1)



- predkosc projektowa 80 km/godz.
- nosnosc 11,5t/os
- catkowicie ograniczona dost$pnosc
- najmniejsze promienie Juk6w poziomych

' 1000 m (4% pochylenia poprzecznego)
' 800 m (5% pochylenia poprzecznego)

Zaktadany przekr6j obwodnicy jednojezdniowy (2+1) o szerokosci ok. 2x3,5m+0,5-1,0
(opaska wewne^rzna)+3,5+opaski zewn$trzne 2xO,5m oraz obustronne pobocza gruntowe o
szerokosci min. 1,0 m.

W rejonie we^a z projektowana, drogq ekspresowa^ S-17 w przypadku potrzeby
zastosowania przekroju dwujezdniowego przewiduje si? szerokosc 2x7,0 m z pasem dziela^cym 5,0
m (z opaskami wewn^trznymi ) + opaski zewn$trzne szerokosci 2xO,5 m oraz pobocza gruntowe
min. 2x1,0 m.

Tras? projektuje si? gt6wnie na poziomie terenu. Przejscia dr6g krzyzuja^cych si$ z trasa^-
na og6l wiaduktami nad droga^ Nr 50.

Dolina Swidra przekraczana jest mostem (wiaduktem} na caJej jej szerokosci.
Przewiduje si$ zaj$cie terenu og6tem pod realizacj^ przedsi^wzi^cia w wymiarze do 162 ha.

Projektowana obwodnica Kotbieli w cia^u drogi Nr 50 przebiega gt6wnie przez tereny
uzytkowane ro!niczo {grunty rolne oraz uzytki zielone), ponadto przez tereny lesne na dtugosci ca
0,5 km(w wariancie 1 na dtugosci 1,3 km). Przewiduje si? zaj$cie pod drog^ do 135 ha grunt6w
rolnych, do 11 ha grunt6w lesnych. Na ok. 18 ha obwodnica trasowana jest po terenach obecnie
zaj$tych pod istniejqce drogi.

Wody opadowe z jezdni pasa drogowego oraz z poboczy b^da, odprowadzane do
dwustronnych row6w otwartych. Sptywy deszczowe z odwodnienia dr6g b^da, odprowadzane do
zbiornik6w retencyjnych po uprzednim podczyszczeniu cz$sci w6d w osadnikach zespolonych z
tymi zbiornikami. W rejonach krzyzowania si? drogi z naturalnymi korytarzami migracji zwierza_t
przewiduje si^ realizacj$ przejsc dla zwierza^t. W obszarze teren6w lesnych, w rejonach przeci$cia
przez obwodnic^ zidentyfikowanych korytarzy ekologicznych, proponuje si^ ogrodzenie z siatki o
wysokosci 2-2,4 m. Zabezpieczenie przed hatasem b^da, stanowHy ekrany przeciwhatasowe,
wysokosci od 4 do 8 m, o tqcznej dtugosci 5800 - 7200 rn (w zaleznosci od wariantu).Na catym
tuku omijaJ3cym wies S^poch6w przewtduje si? pasy zieleni izolacyjnej wzdluz dr6g, o szerokosci
10m.

Opracowanie Raportu o oddzialywaniu przedsî wzî cia na srodowisko pozwo!i na
ustalenie zakresu oddziatywania planowanego przedsi^wzi^cia zar6wno w fazie realizacji jak
i eksploatacji inwestycji oraz przyj^ciu rozwia_zah technicznych ograniczajEtcych to ewentualne
oddziatywanie.

Biorqc powyzsze pod uwag^ Pahstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Otwocku postanowiJ jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysJuguje zazalenie.
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Otrzymuja,:
- Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad

iny Kotbiel
Starosta Powiatu Otwockiego


