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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona na podstawie ustawy dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2020, poz. 283) zawierająca w szczególności dane:

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

1.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego: Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej Cekanów –
Bagno nr 110355E w gminie Rozprza wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 200 m.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)
przebudowa mostu, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej
długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub
obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody” oraz §3 ust. 2 pkt. 2 tj. „polegające na
rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia
wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub
powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one
określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż,
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach”, zakwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiat piotrkowski, gmina
Rozprza, działki nr:


517 – obręb 0006 Cekanów
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346 – obręb 0001 Bagno
Zgodnie z art. 74 ust. 3a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 283)
obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje teren inwestycji oraz obszar znajdujący się w
odległości 100 m od granic tego terenu. Obszar ten zaznaczono na mapie załączonej do
wniosku o wydanie decyzji. Teren inwestycji położony jest poza terenem zabudowanym.
Ilość nieruchomości, a w konsekwencji stron postępowania znajdujących się w zasięgu
oddziaływania zdecydowanie przekracza 10 w związku z czym zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej
przywołanej ustawy stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W
załączeniu do wniosku wypisy z ewidencji gruntów na część działek znajdujących się w
zasięgu oddziaływania inwestycji w celu potwierdzenie, że ilość stron postępowania
przekracza 10.
Inwestycja położona jest:
 Poza obszarem zamkniętym
 Poza obszarem szkód górniczych
 Poza obszarem chronionego krajobrazu
 Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Most zlokalizowany jest na obszarze niezabudowany. Na odcinku inwestycji wzdłuż
drogi zlokalizowana są dwa gospodarstw rolne. Najbliższe zabudowania zlokalizowane są w
odległości 30 m od granicy inwestycji
W ramach inwestycji przewidziano:


Przebudowę mostu na rzece Luciąży w km 18,741 jej biegu polega na
rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego. Nowo projektowany most
wykonany zostanie w śladzie mostu istniejącego



Przebudowie mostu na rzece Rajska, będącej prawobrzeżnym dopływem rzeki
Luciąży, w km 0,100 jej biegu polega na rozbiórce istniejącego mostu i
budowie nowego. Nowo projektowany most wykonany zostanie w śladzie
mostu istniejącego



Przebudowie drogi na długości 200 m na odcinku łączący oba mosty.

Istniejący most (M01) na rzece Luciąży w km 18,741
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Most położony na rzece Luciąży w km 18,741 jej biegu. W ciągu drogi gminnej w km
2+415. Istniejący most jest konstrukcją trzyprzęsłową. Przęsła wykonane z belek
prefabrykowanych żelbetowych. Przyczółki stanowią oczep żelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary ażurowe, cztery słupy zwieńczone oczepem.
 światło przęseł

– około 5,26 + 8,45 (przęsło nurtowe) + 5,35 m,

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym
 szerokość całkowita obiektu

– około 5,75 m

 szerokość jezdni na moście

– około 4,85 m

 długość całkowita

– około 20,95 m

– około 2 m

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną istniejącego obiektu:

Fot. 1 Elewacja od strony odpływu
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Fot. 2 Widok wzdłuż mostu

Fot. 3 Widok mostu od spodu przęsła / przestrzeń pod obiektem
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Fot. 4 Widok na koryto rzeki Luciąży

Istniejący most (M02) na rzece Rajskiej w km 0,100
Most położony na rzece Rajskiej w km 0,100 jej biegu. W ciągu drogi gminnej w km
2+505. Istniejący most jest konstrukcją trzyprzęsłową. Przęsła wykonane z belek
prefabrykowanych żelbetowych. Przyczółki stanowią oczep żelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary ażurowe, cztery słupy zwieńczone oczepem.
 światło przęseł

– około 2,43 + 8,34 (przęsło nurtowe) + 2,46 m,

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym
 szerokość całkowita obiektu

– około 5,50 m

 szerokość jezdni na moście

– około 4,30 m

 długość całkowita

– około 15,10 m

– około 2,3 m

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną istniejącego obiektu:
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Fot. 5 Elewacja od strony dopływu

Fot. 6 Widok wzdłuż mostu
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Fot. 7 Widok mostu od spodu przęsła / przestrzeń pod obiektem

Fot. 8 Widok na koryto rzeki Rajskiej
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Zakres robót budowlanych
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę mostu na rzece Luciąży, przebudowę
mostu na rzece Rajskiej oraz przebudowę drogi na odcinku pomiędzy mostami. Całość robót
budowlanych obejmuje:
 rozbiórka istniejącego mostu (przęseł, przyczółków, filarów) na rzece Luciąży
 wykonanie nowego mostu na rzece Luciąży,
 rozbiórka istniejącego mostu (przęseł, przyczółków, filarów) na rzece Rajskiej
 wykonanie nowego mostu na rzece Rajskiej,
 przebudowę drogi,
 umocnienie skarp nasypu w sąsiedztwie przyczółków mostu,
 odtworzenie istniejącego umocnienia podstawy skarp koryta rzeki. Na rzece
Luciąży z koszy gabionowych, na rzece Rajskiej z palisady drewnianej.
Przepływ miarodajny
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /
Dz. Ustaw Nr 63 / przepływ miarodajny dla mostu w ciągu drogi klasy L powinien mieć
wartość prawdopodobieństwa - p = 1 %.
Dla mostu M01 na rzece Luciąży powierzchnia zlewni wynosi 400 km2, jest większa
od 50 km2 w związku z czym do obliczenia przepływu maksymalnego o określonym
prawdopodobieństwie zastosowano obszarowe równanie regresji. Dla prawdopodobieństwa
przepływu p=1% i powierzchni zlewni A=400 km2 obliczono przepływ miarodajny równy 34
m3/s. Obliczenia hydrauliczne wykonano zgodnie z Rozporządzeniem nr 63 a następnie
wykonano obliczenia sprawdzające przy wykorzystaniu programu HEC-RAS River Analysis
System wersja 4.1.0. Analiza przepływów miarodajnych w przekroju mostu wykazała, że
projektowane światło jest wystarczające do zapewnienia swobodnego przepływu wód.
Dla mostu M02 na rzece Rajskiej powierzchnia zlewni wynosi 33,9 km2, jest mniejsza
od 50 km2 w związku z czym do obliczenia przepływu maksymalnego o określonym
prawdopodobieństwie zastosowano obszarowe równanie regresji. Dla prawdopodobieństwa
przepływu p=1% i powierzchni zlewni A=400 km2 obliczono przepływ miarodajny równy 34
m3/s. Obliczenia hydrauliczne wykonano zgodnie z Rozporządzeniem nr 63 a następnie
wykonano obliczenia sprawdzające przy wykorzystaniu programu HEC-RAS River Analysis
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System wersja 4.1.0. Analiza przepływów miarodajnych w przekroju mostu wykazała, że
projektowane światło jest wystarczające do zapewnienia swobodnego przepływu wód.
Projektowany most (M01) na rzece Luciąży w km 18,741
W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano most o następujących parametrach:
 most jednoprzęsłowy
 światło mostu

– 13,30 m,

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym

– około 2,1 m

 szerokość całkowita obiektu

– 9,60 m

 szerokość jezdni

– 5,5 m

 jednostronny chodnik

– 2,00 m

 długość całkowita wraz ze skrzydełkami (istniejąca)

– 21,28 m

 kąt skosu

– 90º

Projektowany most (M02) na rzece Rajskiej w km 0,100
W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano most o następujących parametrach:
 most jednoprzęsłowy, z blach stalowych o przekroju łukowym
 światło mostu

– 9,15 m,

 wymiar od dna do spodu przęsła w przęśle nurtowym

– około 2,3 m

 szerokość całkowita obiektu

– 9,60 m

 szerokość jezdni

– 5,5 m

 jednostronny chodnik

– 2,00 m

 długość całkowita wraz ze skrzydełkami (istniejąca)

– 16,00 m

 kąt skosu

– 90º

Przebudowywane mosty i droga gminna na odcinku objętym inwestycją odwadniana
jest powierzchniowo. Woda odprowadzana jest na teren sąsiadujący, a następnie spływa
powierzchniowo do rzeki Luciąży i Rajskiej. W ramach przebudowy nie ulegnie sposób
odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego.
Roboty budowlane wykonane zostaną w jednym etapie. Na czas prowadzonych robót
droga wyłączona zostanie z eksploatacji.
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W stanie istniejącym koryto rzeki Luciąży powyżej jak i poniżej mostu o jednorodnym
trapezowym przekroju. Skarpy rzeki umocnione są koszami gabionowymi. W ramach
przebudowy mostu odtworzone zostanie umocnienie skarp koszami gabionowymi na długości
po 10 m przed i za mostem. Brzegi porośnięte są roślinnością niską, trawy. Szerokość koryta
przed i za mostem wynosi około 9,3 m. Inwestycja nie zmienia kształt i przebiegu koryta
rzeki.
W stanie istniejącym koryto rzeki Rajskiej powyżej jak i poniżej mostu o
jednorodnym trapezowym przekroju. Podnóża skarp koryta rzeki umocnione są palisadą
drewnianę . W ramach przebudowy mostu odtworzone zostanie umocnienie podnóża skarp
palisadą drewnianą na długości po 10 m przed i za mostem. Brzegi porośnięte są roślinnością
niską, trawy. Szerokość koryta przed i za mostem wynosi około 6,5 m. Inwestycja nie zmienia
kształt i przebiegu koryta rzeki.
Infrastruktura techniczna
Na obszarze objętym inwestycją brak jest infrastruktury technicznej.

2.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną:
Analizowana inwestycja przewiduje przebudowę mostów wraz z przebudową drogi

gminnej na dojazdach do mostów. W stanie istniejącym przebudowywane obiekty zajmują
następującą powierzchnię:
 Powierzchnia mostu na rzece Luciąży: około 120 m2;
 Powierzchnia mostu na rzece Rajskiej: około 83 m2;
 Powierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku: około 1200 m2;
Zestawienie powierzchni po inwestycji:
 Powierzchnia mostu na rzece Luciąży: około 205 m2;
 Powierzchnia mostu na rzece Rajskiej: około 155 m2;
 Powierzchnia przebudowywanej drogi: około 1200 m2.
Roślinność
Teren inwestycji obejmuje pas drogi, tereny przyległe oraz koryta rzek. Roślinność
położoną w pasie drogowym na odcinku objętym inwestycją stanowi roślinność niska (trawa).
W czasie inwentaryzacji w styczniu 2021 nie stwierdzono występowania gatunków prawnie
chronionych. W ramach inwestycji nie będę usuwane żadne drzewa. Nie zmniejszy się
powierzchnia biologicznie czynna.
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3.

Rodzaj technologii:
Inwestycja zakłada przebudowę w następującym zakresie:
 Rozbiórka istniejących mostów na rzece Luciąży i Rajskiej,
 Wykonanie nowych mostów,
 Przebudowę drogi,
Przebudowa mostu na rzece Luciąży obejmuje
 Wykonanie fundamentów pośrednich – pale,
 Wykonanie przyczółków mostu,
 Wykonanie przęsła mostu z belek prefabrykowanych,
 Wykonanie płyt przejściowych,
 Montaż barier ochronnych,
 Umocnienie skarp koryta rzeki.
Przebudowa mostu na rzece Rajskiej obejmuje
 Wykonanie fundamentów pośrednich – pale,
 Wykonanie konstrukcji mostu z blach stalowych karbowanych o przekroju
łukowym,
 Zasypanie konstrukcji przęsła,
 Wykonanie ścian czołowych,
 Montaż barier ochronnych,
 Umocnienie skarp koryta rzeki.
Roboty budowlane wykonywane będą w jednym etapie. Na czas budowy droga

wyłączony zostanie z eksploatacji. W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty
rozbiórkowe istniejących mostów. Roboty te prowadzone będą w następującej kolejności:
rozbiórka nawierzchni na moście, demontaż balustrad, rozbiórka przęseł, rozbiórka filarów i
przyczółków. Po wykonaniu robót rozbiórkowych wykonane zostaną nowe konstrukcje
mostów.
Most na rzece Luciąży:
Po wykonaniu rozbiórki istniejącego mostu wykonany zostanie nowy most. W
pierwszej kolejności wykonane zostaną pale wiercone. Następnie wykonane zostaną
przyczółki mostu wraz ze skrzydełkami. Po wykonaniu podpór mostu wykonane zostanie
przęsło mostu z belek prefabrykowanych typu Kujna. Belki zespolone zostaną płytą
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żelbetową. Na tak przygotowanej konstrukcji przęsła wykonane zostaną kapy chodnikowe
oraz konstrukcja nawierzchni jezdni na moście. W ostatnim etapie zamontowane zostaną
bariery ochronne na mości oraz umocnienie skarp rzeki koszami gabionowymi.
Most na rzece Rajskiej:
Po wykonaniu rozbiórki istniejącego mostu wykonany zostanie nowy most. W
pierwszej kolejności wykonane zostaną pale wiercone. Następnie wykonane zostaną ławy
fundamentowe pod oparcie przęsła. Przęsło mostu wykonane zostanie z blach stalowych o
przekroju łukowym. Na wlocie i wylocie mostu wykonane zostaną ściany czołowe żelbetowe.
Tak przygotowana konstrukcja przęsła zostanie zasypana do poziomu spodu konstrukcji drogi
na moście. Na tak przygotowanej konstrukcji przęsła wykonane zostaną kapy chodnikowe
oraz konstrukcja nawierzchni jezdni na moście. W ostatnim etapie zamontowane zostaną
bariery ochronne na mości oraz umocnienie skarp rzeki palisadą drewnianą.
Przebudowa drogi:
W ramach inwestycji przebudowie poddany zostanie odcinek drogi gminnej pomiędzy
przedmiotowymi mostami. W pierwszej kolejności zfrezowana zostanie górna warstwa
konstrukcji drogi. Następnie wykonane zostaną poszerzenia jezdni i nowe warstwy
bitumiczne konstrukcji jezdni. W ostatnim etapie wykonane zostaną pobocza drogi.
Zaplecze budowy zlokalizowane w granicach działek będących własnością Inwestora.
Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na gruncie utwardzonym, w celu zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem gruntu.
W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykorzystany zostanie powszechnie
stosowany sprzęt budowlany. Sprzęt ciężki w postaci frezarki do asfaltu, koparki, dźwigu,
pompy do betonu, betonowozu, jak również samochodów transportowych. Wykonawca ma
obowiązek wykorzystywania do prac jedynie sprawnego sprzętu budowlanego, posiadającego
niezbędne dokumenty techniczne dopuszczające pojazdy i maszyny do pracy. Jak również
zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i
dopuszczenia stosowania.
W celu zapobiegnięciu niekontrolowanemu wyciekowi substancji ropopochodnych,
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu budowlanego sprawnego technicznie,
prawidłowo eksploatowanego i konserwowanego. Substancje ropopochodne przechowywane
będą w pojemnikach zamkniętych przeznaczonych do tego celu. Materiały tego typu
składowane będą w wydzielonym do tego celu miejscu o nawierzchni utwardzonej. Teren
budowy zaopatrzony zostanie w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. W
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przypadku rozlania substancji ropopochodnych niezwłocznie zostaną usunięte a zebrany
materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.
Naprawa pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego nie powinna odbywać się na
terenie budowy w celu wyeliminowania przedostania się zanieczyszczeń z maszyn do
środowiska.
Tankowanie pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego odbywać się powinno
wyłącznie na stacjach benzynowych, natomiast pojazdów niedopuszczonych do ruchu
drogowego w wyznaczonym do tego miejscu o nawierzchni utwardzonej i szczelnej.
Wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do prac sporządzi plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w którym będzie szczegółowa technologia wykonywania
robót.
Na etapie późniejszej eksploatacji Zarządzający drogą, w ciągu której zlokalizowany
jest most, ma obowiązek dbać o należyty stan przestrzeni pod mostem i w jego bezpośrednim
sąsiedztwie.

4.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia:
Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejących mostów. Mosty po

przebudowie zlokalizowane będą w śladzie istniejących w ciągu istniejącej drogi. Z uwagi na
wyżej

przedstawiony

charakter

inwestycji

brak

jest

możliwości

przedstawienia

alternatywnego wariantu przedsięwzięcia.

5.

Przewidywana ilość wykorzystanej, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

5.1

Faza realizacji inwestycji:
 Woda – wykorzystana będzie na cale sanitarne oraz technologiczne, przede
wszystkim jako składnik betonu.
Szacunkowe zapotrzebowanie wody na cele sanitarne wynosi 10 m3 (na okres
prowadzonej

inwestycji).

Szacunkowe

zapotrzebowanie

wody

na

cele

technologiczne wynosi 300 m3.
 Zaprawy cementowe – składnik betonu.
Szacunkowe zapotrzebowanie na zaprawy wynosi 200 t.
 Kruszywo – wykorzystane będzie jako warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogi
oraz jako składnik betonu.
Szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo wbudowane w nawierzchnie drogi
wynosi 250 m3 oraz jako składnik betonu 200 m3.
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 Energia elektryczna – wykorzystana w celu oświetlenia placu budowy oraz
napędzenia urządzeń budowlanych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 20kW.
 Paliwo – do napędu maszyn budowlanych i samochodów transportowych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo wynosi 5000 l.
5.2

Faza eksploatacji inwestycji:
Na potrzeby eksploatacji drogi i mostów nie będą wykorzystywane żadne surowce,

materiały oraz energia elektryczna.
6.

Rozwiązania chroniące środowisko:
W celu zabezpieczenia środowiska, podczas prowadzenia robót budowlanych należy:
 właściwe roboty ziemne poprzedzić usunięciem warstwy ziemi o średniej
grubości 20 cm i magazynować je poza obszarem robót, tak aby możliwym
było jej późniejsze wykorzystanie,
 dokonywać dostaw materiałów i wykonywania prac budowlanych w sposób
zapewniający sprawną realizację inwestycji,
 ograniczyć prowadzenie prac najbardziej obciążających środowisko akustyczne w
godzinach nocnych. Zaleca się nie wykonywanie robót budowlanych w godzinach
nocnych. W sytuacji wykonywania robót budowlanych w godzinach nocnych nie
dopuszcza się wykonywania robót uciążliwych akustycznie.
 ograniczać ilość wytwarzanych odpadów do minimum - wytwórca odpadów jest
obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz
surowców i materiałów, które zapobiegają, powstawaniu odpadów lub pozwalają
utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczyć
negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
 odpady

nie

poddane

odzyskowi

poddać

unieszkodliwieniu

poprzez

zdeponowanie na składowisku odpadów. Inwestor przed przystąpieniem do
działalności winien uzgodnić z właściwym organem ochrony środowiska sposób
postępowania z w/w odpadami innymi niż niebezpieczne,
 odpowiednio dobrać lokalizację i organizację placu budowy,
 w trakcie prac rozbiórkowych zabezpieczyć wody przed zanieczyszczeniem.
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7.

Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:
Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej
Na etapie realizacji inwestycji głównymi czynnikami mogącymi negatywnie

oddziaływać na środowisko gruntowo wodne są: roboty rozbiórkowe, praca urządzeń
mechanicznych, materiały budowlane oraz praca ludzi.
W celu zminimalizowania zagrożeń i ochrony środowiska należy:
Prace rozbiórkowe – w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy nie dopuścić
do zanieczyszczenia koryta rzeki oraz terenów przyległych gruzem budowlanym i pyłem. W
tym celu należy wykonać deskowanie pełne pod spodem przęsła lub podwiesić siatkę o
drobnych oczkach uniemożliwiającą przedostanie się odpadów. Nie należy prowadzić robót
rozbiórkowych przy silnym wietrze mogącym porywać cząstki pyłu. Powstały pył należy na
bieżąco usuwać i składować w pojemnikach/kontenerach do tego przeznaczonych.
Praca urządzeń mechanicznych – potencjalnym źródłem zanieczyszczeń z maszyn
budowlanych są płyny i smary pracujące w układach zamkniętych maszyn. W celu
zminimalizowania ryzyka należy stosować wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, posiadający
wymagane dokumenty. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane i przeładowane.
Obsługa techniczna urządzeń (tankowanie itp.) należy wykonywać jedynie w miejscach do
tego przewidzianych o nawierzchni utwardzonej.
Materiały budowlane – należy wyznaczyć teren przeznaczony na składowania
materiałów budowlanych, teren ten powinien być ogrodzony uniemożliwiający wstęp osób
nieuprawnionych o nawierzchni utwardzonej. Materiały przechowywać w szczelnych
opakowaniach do tego przeznaczonych.
Praca ludzi – pracownicy przebywający na terenie budowy generować będą odpady
komunalne oraz ścieki bytowe. W celu ochrony środowiska wodno gruntowego zaplecze
budowy musi być wyposażone w kontener na śmieci oraz toalety o zbiornikach zamkniętych.
Wywóz nieczystości odbywał się będzie przez firmy zajmujące się utylizacją ścieków i
wywozem odpadów.
Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dla naturalnej części
wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla wód podziemnych główne cele środowiskowe
zakładają zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganiu
pogarszania się stanu wód podziemnych, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a
zasilaniem wód podziemnych. Inwestycja jaką jest przebudowie mostu nie oddziałuje w
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sposób bezpośredni na wody powierzchniowe jak i podziemne. Z uwagi na fakt, że w stanie
istniejącym jest już zlokalizowany w tym miejscu most a inwestycja jedynie przewiduje jego
przebudowę, nie zmieniając jednocześnie sposobu odprowadzania wód opadowych
inwestycja nie wpływa na gospodarkę wodną. Pomijając sytuacje awaryjne zarówno na etapie
wykonywania robót budowlanych jak i na etapie późniejszej eksploatacji mostu nie ma
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Wszystkie prace budowlane wykonane zostaną przy zachowaniu przepływu wód rzeki.
Woda płynąć będzie dotychczasowym korytem bez konieczności wytworzenia tymczasowego
koryta. Wszystkie prace budowlane prowadzone będą z brzegów bez konieczności
wprowadzania sprzętu budowlanego do koryta rzeki.
Wszystkie roboty budowlane prowadzone będą w sezonie budowlanym. Szczegółowy
harmonogram prowadzenia robót budowlanych sporządzony zostanie przez Wykonawcę
robót. Z uwagi na fakt, że Wykonawca robót wyłoniony zostanie w postępowaniu
przetargowym prowadzonym zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych brak jest
możliwości określenia dokładnego harmonogramu robót na tym etapie projektowym.
Z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza
Uciążliwości akustyczne występować będą w głównej mierze na etapie prowadzonych
robót rozbiórkowych. Na dalszych etapach robót budowlanych emisja hałasu do środowiska
będzie na niższym poziomie. Z uwagi na charakter inwestycji polegającej na przebudowie
mostów. Wiąże się to z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, bez którego nie
ma możliwości przeprowadzenia inwestycji.
Na etapie prowadzonych robót budowlanych wykorzystany zostanie następujący
sprzęt generujący hałas:
 Na etapie rozbiórki: frezarka do nawierzchni bitumicznej, samochody ciężarowe,
młot wyburzeniowy, koparko ładowarka, sprężarka do powietrza, środki
transportowe.
 Na etapie wykonywania nowych elementów mostu i drogi: elektronarzędzia,
koparko ładowarka, sprężarka do powietrza, środki transportowe, betonowozy oraz
pompa do betonu.
W zakresie ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem należy stosować sprzęt
nowoczesny o niskiej emisji hałasu do środowiska. Najbardziej uciążliwe roboty należy
prowadzić w godzinach dziennych. Przed rozpoczęciem prac należy opracować plan robót
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aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu i zminimalizować czas jego pracy. Należy unikać
jednoczesnej pracy wielu urządzeń mechanicznych celem uniknięcia kumulacji hałasów.
Praktycznie nie ma innych środków zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy.
Po oddaniu mostów i drogi do użytkowania emisja zanieczyszczeń do powietrza
będzie porównywalna z emisją zanieczyszczeń przed inwestycją. Przebudowa mostów i drogi
nie wpłynie na zmianę klasy drogi i znaczenie drogi. Droga nadal będzie drogą powiatową o
klasie D. W związku z powyższym należy zakładać, iż nie ulegnie zwiększeniu natężenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja jaką jest przebudowa mostów i drogi nie
spowoduje zwiększenia natężenia hałasu w sąsiedztwie. Dopuszczalne poziomy hałasu
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 112) nie zostaną
przekroczone. Najbliższe zabudowania zlokalizowane są w odległości około 30 m od granic
inwestycji. W trakcie wykonywania robót budowlanych w godzinach dziennych mogą
wystąpić krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Wszystkie
przekroczenia hałasu generowane na etapie budowy ustaną wraz zakończeniem inwestycji.
Przebudowa nie wpłynie na zmianę stężenia substancji w powietrzu. W konsekwencji
przebudowa nie ulegnie zmianie struktura ruchu a co za tym nie zmieni się ilość i skład
wprowadzanych do atmosfery substancji generowanych przez uczestników ruchu. Jakość
środowiska w zakresie emisji do powietrza określonych w przepisach rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. u. z
2012, poz. 1031) nie ulegnie zmianie w wyniku inwestycji.
8.

Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko:
Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans

granicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) analizowana inwestycja nie będzie
oddziaływać na środowisko w kontekście trans granicznym.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiat piotrkowski. Z racji
na lokalny, punktowy charaktery inwestycja nie ma możliwości oddziaływać na środowisko
w kontekście trans granicznym.
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9.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujące się w zasięgu
znacznego oddziaływania przedsięwzięcia:
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze chronionego krajobrazu Pradoliny

Warszawsko - Berlińskiej. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:
Rezerwaty:
 Rezerwat Przyrody Las Jabłoniowy położony w odległości około 13,74 km;
 Rezerwat Przyrody Wielkopole położony w odległości około 15,75 km;
 Rezerwat Przyrody Jaksonek położony w odległości około 15,88 km;
 Rezerwat Przyrody Meszcze położony w odległości około 16,0 km;
 Rezerwat Przyrody Dęby w Meszczach położony w odległości około 16,07 km;
 Rezerwat Przyrody Lubiaszów położony w odległości około 16,79 km.
Parki Krajobrazowe:
 Sulejowski Park Krajobrazowy – otulina położony w odległości około 3,09 km;
 Sulejowski Park Krajobrazowy położony w odległości około 12,07 km.
Parki Narodowe:
 Brak w obszarów w promieniu 20 km
Obszary chronionego krajobrazu:
 Doliny Widawki położony w odległości około 12,18 km;
 Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu położony w odległości około 19,23
km.
Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy:
 Brak w obszarów w promieniu 20 km
Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony:
 Brak w obszarów w promieniu 20 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
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 Dąbrowy w Marianku położone w odległości około 11,48 km;
 Łąka w Bęczkowicach położona w odległości około 12,47 km;
 Dolina Środkowej Pilicy położona w odległości około 13,93 km;
 Wielkopole – Jodły pod Czartorią położone w odległości około 15,75 km;
 Dolina Czarnej położona w odległości około 15,94 km;
 Lasy Gorzkowickie położone w odległości około 16,47 km;
 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej położone w odległości około 16,79 km.

Fot. Zrzut ekranu z portalu geoserwis.gods.gov.pl
W promieniu około 20 km nie występują inne obszary podlegające ochronie.
Inwestycja nie jest położona w strefach ochronnych ujęć wód obszarów ochronnych
zbiorników śródlądowych.
Na etapie eksploatacji przebudowane mosty i droga nie wpływa negatywnie na w/w
obszary. Zakładając, że Wykonawca inwestycji, wyłoniony w przetargu na podstawie Ustawy
Prawo

zamówień

publicznych,

wykonywał

będzie

prace

budowlane

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną także na etapie realizacji
inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na w/w obszary.
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Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją lokalną o oddziaływaniu nie wykraczającym
poza granice inwestycji. Przebudowa nie będzie oddziaływać na ekosystemy leśny i nieleśny.
Oddziaływanie na ekosystem wodny, przekraczające obecne oddziaływanie mostów i drogi na
ekosystem wodny, będzie krótkotrwałe i w pełni ustąpi z chwilą zakończenia procesu
inwestycji. Po zakończeniu inwestycji oddziaływanie mostów na środowisko powróci do
stanu z przed przebudowy. Zakres robót budowlanych nie przewiduje ingerencję w koryto
rzeki. W trakcie inwentaryzacji mostu w styczniu 2021 r. nie zaobserwowano, w
bezpośrednim sąsiedztwie mostów, występowania gatunków roślin objętych ochroną. Nie
stwierdzono występowania jam i siedlisk zwierząt w miejscach prowadzenia robót ziemnych,
jak również w sąsiedztwie mostów. Z uwagi na powyższe można założyć, że inwestycja nie
powoduje zagrożenia dla ochrony gatunków roślin i zwierząt. W przypadku zaobserwowania
małych zwierząt na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać
tymczasowe ogrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt
na teren prac. Ogrodzenie należy wykonać np. z siatki stalowej z pasem z siatki polimerowej
o bardzo małych oczkach. Siatkę polimerową zamontować bezpośrednio przy ziemi na
wysokość uniemożliwiającą przedostanie się małych zwierząt. Zastosowane ogrodzenie
powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w Poradniku ochrony płazów autorstwa R.T.
Kurek, M. Rybacki, M. Sołtysiak.
W wyniku wykonania przebudowy mostów nie zmieni się w sposób zasadniczy
architektura mostów– inwestycja nie zmieni walorów krajobrazowych i kulturowych.
W szczególności inwestycja nie narusza naturalnych walorów terenu – przebudowa
nie zmienia zastałego ukształtowania terenu w obrębie mostów.
Przebudowa mostów i drogi nie zmienia obszarów biologicznie czynnych, nie zmieni
się również sposób wykorzystania terenów sąsiadujących.
W ramach inwestycji nie przewidziano regulacji koryta rzek. Jedynymi pracami
prowadzonymi na brzegach będzie wykonanie umocnienia skarp nasypu przy przyczółkach
mostu. Koryto rzeki, na odcinku sąsiadującym z inwestycją, utrzymane jest w dobrym stanie.
Nie jest zarośnięte ani nie występują lokalne przewężenia mogące oddziaływać negatywnie na
obiekt.
Jednolita część wód powierzchniowych:
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Inwestycja położona jest na rzece Luciąży będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki
Pilicy oraz na rzece Rajska będącej prawobrzeżnym dopływem rzeki Rajskiej. Most położony
jest w km 18,741 rzeki Luciąża oraz w km 0,100 rzeki Rajska. Dla rzeki Luciąży od
Bogdanówki do ujścia, dla której zgodnie z dokumentem „Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” Dz. U. 2016 poz. 1911 ustalono:
a. Jednolita część wód powierzchniowych:


Europejski kod JCPW: PLRW200019254529



Nazwa JCPW: Luciąża od Bogdanówki do ujścia

b. Lokalizacja


Region wodny – region wodny: Środkowej Wisły



Obszar dorzecza – kod: 2000



Obszar dorzecza – nazwa: obszar dorzecza Wisły



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie, Zarząd
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim



Euroregion wg Kondrackiego: Równiny Centralne (14)



Euroregion wg Illiesa: Równiny Centralne (14)

c. Typ JCWP: rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19)
d. Ocena stanu - zły
e. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona 4(4)-1 Wpływ
działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia
w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań
technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
Dla wód powierzchniowych celem środowiskowym niewyznaczonych jako sztuczne
lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszaniu ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego.
Jednolita część wód podziemnych:
a. Jednolita część wód podziemnych:


Europejski kod JCWPd: PLGW200084

b. Lokalizacja


Region wodny – region wodny: Środkowej Wisły
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Obszar dorzecza – nazwa: obszar dorzecza Wisły



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie



Euroregion: Równiny Centralne (14)

c. Ocena stanu ilościowego: dobry
d. Ocena stanu chemicznego: dobry
e. Ogólna ocena stanu JCWPd: dobry
f.

Ocena ryzyka: niezagrożona

Dla wód podziemnych główne cele środowiskowe zakładają zapobieganie dopływowi
zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganiu pogarszania się stanu wód podziemnych,
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych. Inwestycja nie
oddziałuje na wody podziemne. W ramach inwestycji nie będą odprowadzane żadne
substancje, które mogły by przedostać się do wód podziemnych.
W myśl Prawa wodnego inwestycja nie wpływa na nieosiągnięcie celów
środowiskowych ani ich nie realizuje zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Inwestycja nie ogranicza ani nie zapobiega wprowadzaniu do wód podziemnych
zanieczyszczeń, nie zapobiega ani nie powoduje pogorszeniu lub poprawie ich stanu.

Korytarze ekologiczne
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze korytarza ekologicznego Dolina Bzury –
Neru KPnC-20 wg mapy korytarzy 2012. Najbliżej położone korytarze ekologiczne to:
 Wg mapy korytarzy ekologicznych 2012
 Korytarz Doliny Warty – Dolina Pilicy KPdC-10C – inwestycja położona w
odległości około 2,5 km;
 Korytarz Doliny Dolnej Pilicy GKPdC- inwestycja położona w odległości około
12,5 km;
 Korytarz Lasy Przeborskie GKPdC-9 – inwestycja położona w odległości około
18,4 km;
 Korytarz Puszcza Świętokrzyska – Dolina Pilicy GKPdC-6B - inwestycja
położona w odległości około 17,0 km;
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Fot. Zrzut ekranu z portalu mapa.korytarze.pl – mapa korytarzy ekologicznych 2012
 Wg mapy korytarzy ekologicznych 2005
 Korytarz Doliny Pilicy Pd GKPdC-4B – inwestycja położona w odległości
około 2,5 km;
 Korytarz Bełchatów – Radomsko KPdC-5B – inwestycja położona w odległości
około 17,0 km;

Fot. Zrzut ekranu z portalu mapa.korytarze.pl – mapa korytarzy ekologicznych 2005
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10.

Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku
drogi transeuropejskiej sieci drogowej:
Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza drogi o znaczeniu
lokalnym niezaliczone do innych kategorii. Zgodnie z art. 4 pkt. 26 w/w ustawy
transeuropejska sieć drogowa określona jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr
661/010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej. Z w/w przepisów wynika, że inwestycja zlokalizowana
jest na drodze, która nie zalicza się do transeuropejskiej sieci drogowej.
11.

Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujących się na terenie, na
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływani
planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
Zasięg oddziaływania przebudowywanych mostów i drogi w czasie przepływów wody

miarodajnej nie powodującej spiętrzenia wody nie wykracza poza pas drogi. W zasięgu
oddziaływanie brak jest innych obiektów. Zatem można stwierdzić brak skumulowania
inwestycji z innymi inwestycjami.

12.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:
Katastrofa budowlana, awaria przebudowanych mostów może nastąpić w skutek

jednej z następujących przyczyn:
• przejazd pojazdu nienormatywnego – zarwanie konstrukcji mostu,
• wypadek na obiekcie – uszkodzenie konstrukcji przęsła,
• uszkodzenie podpór lub/i przęsła w przypadku wystąpienia wyjątkowo burzliwego
przepływu niemogącego być przewidzianym na etapie obliczeń.
W przypadku wystąpienia awarii/zniszczenia obiektu Zarządca drogi, w ramach
swoich ustawowych obowiązków, zobligowany jest do udrożnienia koryta rzeki,
przywrócenia stanu sprzed awarii.
Ryzyko spowodowania katastrofy naturalnej na skutek katastrofy budowlanej jest
bardzo małe. Sytuacja taka mogła by mieć miejsce jedynie w przypadku zawalenia się mostu,
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a tym samym zatamowania przepływu wody w korycie i spowodowanie zalania terenów
powyżej obiektu.
13.

Przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie
na środowisko
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie

katalogu odpadów z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2014 poz. 1923) w trakcie
prowadzonych prac budowlanych powstaną odpady zaklasyfikowanych do grupy 17 (art. 2
pkt. 17) oraz 20 (art. 2 pkt. 20). W szczególności:
 17 01 01 – Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
źródło: rozbiórka mostu.
Sposób

zagospodarowania:

możliwość

przekazania

podmiotom

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów
Szacowana ilość: 150 m3
 17 01 81 – Odpady z remontów lub przebudowy dróg
źródło: rozbiórka nawierzchni drogi
Sposób

zagospodarowania:

możliwość

przekazania

podmiotom

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, możliwość przekazania osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, możliwość wykorzystania na miejscu wytworzenia
Szacowana ilość: 500 m3
 17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
źródło: frezowanie nawierzchni
Sposób

zagospodarowania:

możliwość

przekazania

podmiotom

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, możliwość przekazania osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, możliwość wykorzystania na miejscu wytworzenia
Szacowana ilość: 170 m3
 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
źródło: przygotowanie terenu pod budowę
Sposób

zagospodarowania:

możliwość

przekazania

podmiotom

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
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odpadów, możliwość przekazania osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym
Szacowana ilość: 100 m3
 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony 17 05 05
źródło: poszerzenia drogi
Sposób

zagospodarowania:

możliwość

przekazania

podmiotom

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, możliwość przekazania osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym
Szacowana ilość: 100 m3
 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
źródło: porządkowanie terenu pod prace ziemne
Sposób

zagospodarowania:

możliwość

przekazania

podmiotom

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, możliwość przekazania osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym
Szacowana ilość: 50 m3
 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
źródło: działalność bytowa Wykonawcy prac
Szacowana ilość: 30 m3
Konstrukcja istniejącej drogi wykonana jest z asfaltu niezawierającego smoły. Odpad
powstały z rozbiórki nawierzchni drogi zaklasyfikowany jest do grupy 170302, czyli odpad
ten nie jest uznany za niebezpieczny. Na odcinku drogi objętym inwestycją nie stwierdzono
żadnych wycieków substancji ropopochodnych z przejeżdżających samochodów, woda
płynąca ciekiem poniżej mostu jest czysta dlatego można uznać, że nasyp drogi nie jest
zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi.
Reasumując w trakcie prowadzonych prac budowlanych nie będą wytworzone odpady
niebezpieczne.
Nawierzchnia asfaltowa zostanie rozebrana przy użyciu frezarki. Powstały w ten
sposób destrukt zostanie przekazany Inwestorowi na jego potrzeby. Pozostałe odpady w
pierwszej kolejności składowane będą w obrębie placu budowy, wyznaczonym do tego celu
miejscu o nawierzchni utwardzonej a następnie

wywiezione zostaną na składowisko

odpadów.
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Wody opadowe z mostu oraz z drogi odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Luciąży
i Rajskiej. Sposób odwodnienia na odcinka objętym inwestycją nie ulegnie zmianie. Po
przebudowie wody opadowe zostaną odprowadzone do rzek.
Na etapie eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki bytowe, jak również
technologiczne. Na etapie realizacji produkowane będą ścieki bytowe. W tym celu zaplecze
budowy będzie wyposażone w kabinę toaletową ze zbiornikiem zamkniętym, który będzie
systematycznie opróżniany przez firmę zajmującą się utylizacją ścieków bytowych.

14.

Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
W ramach przebudowy mostu na rzece Luciąży oraz na rzece Rajskiej przewidziano

rozbiórkę całej konstrukcji istniejącego mostu.
Roboty rozbiórkowe wykonywane będą metodą tradycyjną, tj. przy pomocy urządzeń
mechanicznych. Nie będą prowadzone żadne prace z wykorzystaniem materiałów
wybuchowych. Rozbiórka mostu wykonana zostanie w jednym etapie. Zakres rozbiórki:
 Demontaż balustrad,
 Demontaż przęseł mostu,
 Rozbiórka żelbetowych filarów i przyczółków,
 Rozbiórka fundamentów mostu.
Przedmiotowa inwestycja jest na chwilę obecną na etapie projektowym. Inwestor nie posiada
informacji czy inwestycja będzie finansowana z środków pozyskanych z funduszy unijnych.
Łódź, 02.02.2021 r.
Autor karty informacyjnej przedsięwzięcia:

……………………………….
mgr inż. Tomasz Zakrzewski
LOD/2530/PWOM/14
w specjalności inżynieryjnej mostowej
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