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Brzeziny, dnia 25 stycznia 2016 roku 

RI.6220.6.16.2015 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w zwiClZku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), 

Burmistrz Miasta Brzeziny 

zawiadamia 

strony postepowania, ze w dniu 21 stycznia 2016 r. wptyn~ta do Urz~du Miasta Brzeziny opinia 

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi (znak:PPIS-t-ZNS-

440/10/2012/2015/2016 14993/15 z dnia 18.01.2016r.L dotyczClca oceny realizacji przedsi~wzi~cia 

pn. /IBudowa obwodnicy Brzezin w ciClgu drogi krajowej nr 72/1 pod wzgl~dem higienicznym 

zdrowotnym. Opinia zostata zamieszczona na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl. 

W zatClczeniu kopia opinii wydanej przez PPIS w todzi. 

Burmistrz Miasta Brzeziny 

Z UiJ. BUR.¥nS·~·?:3_\ 

Pouczenie JU~t .~Pt7~';·:·': 
I ASHY . ElY'· . .. .' 

Z,wi,domienie uw,i, si~ za dokon'ne po uplywie 14 dni od dni, publicznego OglOV i,. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci przez umieszczenie : 

- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl. 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urz~du Miasta Brzeziny, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Nowosolna, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Brzeziny, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Rogow, 

- na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urz~du Miasta todzi. 

Prosz~ 0 powiadomienie mieszkancow sotectw. 
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OPINIA SANITARNA 

L6dz, dnia 18 stycznia 20 16r. 

Burmistrz Miasta Brzeziny 
95-060 Brzeziny 

ul. Sienkiewicza 16 

PaJ1stwowy Powiatowy lnspeklor Sanitarny w {,odzi, dzialajqc z moey art. 3, art. 10 Ust. 
pkt 3 usta\Vy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tj. Oz. U. z 2015r. paz. 
1412), art. 77 Ust. 1 pkt 2 w zwi¥..ku z m1. 78 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., 
o udostypnianiu informacji 0 srodowiskll i jego ochronie, lIdziale spofeczenstwa W ochronic 
srodowiska oraz w ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2013r., paz. 1235, ostatnia 
zmiana Oz. U. z 2015r., paz. 1688) po zapoznanill siy z aktami sprawy nadeslanymi pr.ly pismic 
Burmistrza Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 z dnia 25 listopada 20I5r. 
(data wplywu: 02 grudnia 2015r.), uzupelnionego dnia: 12 stycznia 20 16r. (data wplywu: 
13 stycznia 2016r.) znak: RI.6220.6.12 .2015 (poprzedni znak: SOPN.6220.4.20I5.KS). 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi 

opiniuje 

warunki realizacji przedsi-rwzi-rcia pO.: "budowa obwodDicy BrL.czin w ci~gu drogi krajowej 
Dr 72" w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych. 

Uzasadnienie 

Bunnistrz Miasta Brzeziny, zgodnie z procedur'l wynikaj~cq z usta\vy z dnia 
3 paidziernika 2008r. 0 udostc;:pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz w ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Oz. U. z 2013r., poz. 1235, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015r., poz. 774) wystqpil z pismem z dnia 
25 listopada 2015r., uzupelnionego dnia: 12 styclJ1ia 2016r. 0 zaopiniowanie warunk6w realizacji 
dia w/Vvym. przedsiywziycia zai'lczaj'lC: 

I. kserokopiy wniosku 0 \Vydanie decyzji {} srodowiskowych uwarunkowaniach zlozonego 
28.11.2011 r. przez Pana Andrzeja Stelmaszuka - pelnomocnika Oeneralnej Dyrekcji Drog 
Krajov,iych i Autostrad Oddzial w Lodzi, 91-857 1,6dZ, ul. Irysowa 2, 

2. Raport 0 oddzialywaniu na srodO\visko" opracowany przez mgr inz. Agaty Oajdc;: - Sabak -
Transprojekt - Warszawa Sp. Z 0.0., 03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11, 

Zgodnie z tresciq § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzqdzcnia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. 
w spra\vic przedsie;wziyc mog4cych znacZ<1co oddzialy\vac na srodowisko (Oz. U. z 20101'. Nr 213. 
pOZ. 1397, zmiana Oz. U. z 2013r .. poz. 81 7), zamierzenie zalic:zono do przedsit;wziyc mogqcych 
potencjalnie znacz'lco oddzialywac na srodowisko. 

Jak \\ynika z treSci "Raportu odd7jalywania na srodowisko" przedsicywzicycie polegac bydzie 
na budowie obwodnicy Brzezin w ci'lgu drogi krajowej nr 72. Projektowana obwodnica Brzczin 
zlokalizowana bydzie na terenic wojew6dztwa 16dzkiego, a rozpatl)'wane warianty trasy przebiegac 
byd'l przez teren: gminy Nowosolna, gminy Brzeziny, miasta Brzeziny oraz gminy Rog6w. 



Zgodnie z rckomcndacjami GDDKiA-BPI w Warsza\vie projekto\vany przebicg obwodnicy Brzczin 
opracowany zostat w kilku wariantach: IV, V, VI oraz VII. W \vyniku przeprowadzonej 
inwentaryzacji przyrodniczcj stwicrdzono wystypowanie kolizji rozpatrywanych wariant6vv 
obwodnicy Brzezin z cennymi obszarami przyrodniczymi. W zwiq.zku z czym zapropono\vano 
do rozpatrzenia takZe wariant IVA. Wybrany przcz Inwestora wariant IV przebiegu obwodnicy, 
b<;dzic najkorzystnicjszy pod wzgl<;dcm aspcktow spolecznych. Wariant tcn nic b<;dzic kolido\val 
w spos6b znaczqcy z istniejqcq zabudov':ct, a co za tym idzic nic b<;dzie \vymagal wielu rozbi6rek. 
Realizacja obwodnicy w tym zakresie \vymagac b<;dzie niewielkiej ilosci projektowanych ekran6w 
akustycznych. Biorqc pod uwag<; kryterium mozliv,!osci \'\y'stqpicnia konflikto'vv spolccznych 
wariant IV lIzyskal akceptacje; \vladz i \vi<;kszosci micszkailc{}\v gminy Nowosolna i miasta 
Brzcziny oraz wladz i micszkal1COW gminy Brzeziny, za wy.i~tkiem mieszkancow 1lelenowa. 
Paprotni i Malczcwa. Dodatkowo \variant tcn jest korzystny ze wzgl<;du na oddzialywanic n£1 
srodowisko wodne oraz zloza mineralne. 

Opini£1 sanitarna dotyczy terenu inwestycji zn~idujqcego siy w granicach powi£1tu 16dzkiego 
wschodniego gminy Nowosolna. W obrybie gminy Nowosolna droga prowadzic bydzie 
na dlugoSci 4.156 km. U:~czna dlugosc drogi w rozpatrywanym \varianeie \vynosic b<;dzie 
15,118km. 
W rozpatrywanym wariancie projektowana obwodnica na calej dlugosci pf"Lcbiegac bC;dzic po 
no\vej trasie omijajqe po stronie poludniowej miasto Brzeziny oraz n£1stt(pujqce miejscowosci: 
Natolin, [.ipiny, Paprotni<; i Pf"/.edaw. W rejonie miejseowosci Natolin wariant na dlugosci okofo 
0.700 km przecinac bydzie Las WiqCZ)11Ski rozci<lgajqcy siC; na potudnie od istniejqcej drogi Nr 72. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
• budowy obwodnicy, 
• budow<; 6 obiektow inzynierskich (mosty, \viadukty). z czego 4 obickty \\ CI'tgU 

projektow£1nej obwodnicy i 2 obiekty nad obwodnicq. 
• budO\vy i przebudowy drog poprzecznych i drog dojazdowych (0 dlugosci ok. 21,063 km) 

budowy urzq.dzeil ochrony srodowiska (ekrany akustyczne, itd.). 
• budow<;, przebudowy i zabezpieczenie sieei infrastruktury technieznej. 

Realizacja inwestyeji poleg£1j'lcej na .,budowie obwodnicy Brzezin w ciqgu drogi kraiowej nr 72" 
wiqzac siy bydzie z powstaniem dodatko\vy'ch zrodel halasu tj.: 
a) halasu poehodzqcego z pojazd6w oraz lIrzqdzen \vykorzystywanych w trakcie prac hudowlanych. 
b) hatasll pochodzqcego z pojazdow poruszaj<}cych siC; podczas eksploatacji przedsi<;\\zic;cia. 

Z trcsci .,Raportu oddziafywania przedsiywzic;cia na srodowisko" wynika, i.e w ramach 
rcalizacji projcktowanej inwestycji zostanq przyjltte nastc;pujqce rozwiqzania tcchnicznc. 
technologiczne i organizacyjne, ktore pozwol~ na ograniczenie ponadnormatywncgo WplY\\11 
na srodowisko i zdrowie Judzi: 

W eelu zaehowania standardow w zakresie oehrony przcd hulascm nuld)': 
1. zaplanowac wszelkie operacje z uzyeicm ciyzkiego sprzytu. 
2. stosowac sprzyt w dobrym st£1nie teclmicznym, 
3. przestrzegac zasady v-.yl<}c7.ani£1 silnik6w \v ezasie przerw w praey, 
4. maksymalnie ograniczyc czas budOWyr poprzez odpowiednie zaplanowanie prac 

budowlanych, 
5. prace budowlane w sqsiedztwie tcren6w obj<;tych ochrom! przed halasem prowadzic 

wylqcznie w porze dziennej (6.00-- 22.00). 
6. zablldow<; mieszkaniow'l zabczpicezyc przcd wplywcm uciq7.liwosei hal£1su przez 

zastosowanic odpowiednich ekranow akustyeznyeh, 
7. dla cclow kontroli jakosci srodowiska na et£1pie eksploatacji drogi prowadzic monitoring. 

ktory powinien obejmowac halas w srodowisku. Pomiary przeprowadz£1c raz n£1 5 lat. 



W celu ochrony srodowiska grunto\\'o - wodnego nalei)': 
1. zaplecze budo'W)' wyposazyc w urz<ldzenia sanitame dia robotnik6w, 
2. zaplecze budov..'Y wyposazyc w uktad odbioru i oczyszczania spryw6w opadowych 

i wszelkich sciek6w z terenu bazy tak, aby uniemozliwic przedostawanie sit( zanieczyszczen 
do wbd powicrzchniowych i podziemnych, a takZe do gruntu, 

3. wody opadowe z powierzchni szczelnej planowanego przedsiyv.:ziycia odprowadzac 
do przydroznych rowow trawiastych, 

4. wody opadowe Z obiektow inzynierskich odprowadzac do wpustow mostov..),ch i dalcj 
kanalizacjil do systemu odwodnienia drogowego, 

5. w)'konywanie warstwy asfaltowej na danyrn odcinku rob6t poprzedzic wykonaniem 
systemu odprO\vadzania i oczyszczania w6d opado\'v)'ch dla tego odcinka, co b«dzie 
stanowic zabezpieczenic przed przedostaniem sit( do w6d powierzchniowrych 
i podziemnych wt(glowodor6w ropopochodnych, 

6. w W'Ypadku wycieku olejow z rnaszyn budowlanyeh i taboru samochodowego substancjc 
tc zebrac i wywiezc do jednostck zajrnuj<}eych sit( ieh unicszkodliwianiem, 

7. ujt(cie wod deszezowrych i gnmto\\'Ych z odwodnienia w'Ykopow mechaniczne podczyszczac 
z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), a nastypnie wprowadzac do ciekow powierzchniowych 
w obrt;bie pasa drogowego, 

8. scieki sanitame z baz tyrnczasowo oczyszczac przed ieh odprowadzeniem do wod 
powierzchniowych lub w)'w02i6 do oczyszczalni Sciek6w komunalnych. 

\IV zakresie prawidlowcj gospodarki odpadami ualczy: 
I. prace budowlanc i roboty ziemne zorganizowac w taki spos6b, aby ograniczyc ilosc 

powstajqcych odpad6w 
2. odpady zbierac w sposob selektywny, 
3. odpady gromadzic w warunkach uniemozliwiajqcych negatywne oddzialywanie 

na srodowisko. 
4. teren gromadzenia odpadow niehczpiccznych zabezpieczyc przed dost~pem osob postronnych 

i zwierz4t. 

Planowana budowa obwodnicy Brzezin w ci~gu drogi krajowej nr 72 rna na celu poprawt; 
warunk6w przejazdu dla ruehu dalekobiel.nego i lokalnego na odcinku Nowosolna - Brzeziny -
Przeclaw, zwi9kszenie prcydkosci przejazdu na rozpatrywanym odcinku, popraw~ bezpieczenstwa 
ruchu z uwagi na ominit:cie terenow zabudowanych. Korzysciami wynikaj~cymi z budowy 
obwodnicy Brzezin bydzie takl.C uwolnienic od uci<}zliwego ruchu przelotowego istniejC}cych 
odcinkow drogi Nr 72 przebiegajqcych przez tercny zabudowane, zmnicjszcnic poziomu halasu 
i emisji spalin na odcinkach przebiegajqcych pr.lez tereny zabudowane oraz aktywizacja terenow 
polozonych wzdluz projektowanej obwodnicy. 

Z punktu widzenia wymagal1 higienicznych i zdrowotnych Panstwovvy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Lodzi nie widzi przeciwwskazaI1 do rcalizacji przedsiywziycia, gdyz istnieje mozliwosc 
na etapie eksploatacji ograniczcnia negatywnego oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi. 

no wiadomosci: 
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 

Oddzial w I~odzi 
91-857 L6dz, ul. Irysowa 2, 

2. ala 

Za zqoin!);;6 z 
1,;' 1 .:~ 




