
 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5) 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, (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) dla przedsięwzięcia pn: 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście 

- ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”  

 
Nazwa planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
(zgodnie z § 3 ust. 1 lub ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.): 
 

§ 3 ust. 1 pkt. 56 w/w rozporządzenia Rady Ministrów  

 
Drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 

 
1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna i  usytuowanie przedsięwzięcia): 

 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica - 

Węchadłów na docinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów w km od 
24+750,00 do km 26+977,60 polegająca na: 
� Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 766 o dł. ok. 2 200,0m, polegającej na wzmocnieniu 

konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowaniem do szerokości jezdni wynoszącej  7,00 m 
(2×3,5 m) wraz z 0,50m opaską zewnętrzną o konstrukcji takiej jak konstrukcja nawierzchni 
jezdni drogi głównej - przekrój uliczny.  
W przekroju drogowym zaprojektowano pobocze o szerokości 2x1,50m (w tym 0,50m) z 
szerokości pobocza to pobocze utwardzone (opaska zewnętrzna) o konstrukcji takiej jak 
konstrukcja nawierzchni jezdni drogi głównej, natomiast dalsza część pobocza (1,00m) jest 
utwardzona materiałem kamiennym. 

� Przebudowie i rozbudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (ul. Przemysłową,  
ul. Leśną, ul. Żwirki i Wigury, ul. Nowy Świat, ul. Grodziskową, ul. Floriańską, ul. Pl. Wolności 
- strona północna, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Pl. Wolności - strona południowa,  
ul. Klasztorną,ul. Wesołą, ul. Zacisze, ul. Armii Krajowej, ul. Republiki Pińczowskiej). 

� Przebudowie bądź budowie zjazdów indywidualnych oraz publicznych. 
� Budowie nowych oraz przebudowie istniejących chodników o nawierzchni z kostki brukowej. 
� Przebudowie istniejących zatok autobusowych.  
� Budowie miejsc postojowych  dla samochodów osobowych w ilości ok. 10 miejsc.  
� Budowie muru oporowego (w wąwozie). 
� Budowie oświetlenia ulicznego, budowie oświetlenia chodnika (oświetlenie parkowe). 
� Odtworzeniu istniejących rowów odwadniających (w miejscach ich braku zaprojektowanie 

nowych rowów odwadniających). 
� Budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do odbiornika.  
� Przebudowie infrastruktury podziemnej i napowietrznej jeżeli zajdzie taka konieczność tj. 

sieci energetycznych, wodociągowych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej.  



 
Wyżej wymieniony zakres przedsięwzięcia polegający na przebudowie drogi wojewódzkiej 

766 w Pińczowie obrazuje skalę tego zamierzenia inwestycyjnego.  
Niniejsze opracowanie dotyczy drugiego etapu realizacyjnego tj. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 
766 w Pińczowie od km 24+750,00 do km 26+977,60 o długości 2,228km. W rozwiązaniach 
sytuacyjnych trasy drogi pozostawia się bez zmian istniejący przebieg z dostosowaniem do szerokości 
jezdni wynoszącej 7,00 m (2×3,50 m) + niezbędne poszerzenia na łukach.  
 

W zakres robót wchodzi także budowa kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód opadowych  
z projektowanej kanalizacji deszczowej będzie rów zlokalizowany na dz. nr 78 położonej  
w miejscowości Pińczów obr. 02 oraz rów zlokalizowany na dz. nr 459 położonej w miejscowości 
Pińczów obr. 13. 
  

W zakresie inwestycji projektowane będzie oświetlenie uliczne oraz oświetlenie parkowe 
(oświetlenie chodnika w wąwozie od km ok. 25+867,00 do km ok. 26+100,00). 
 

Usytuowanie przedsięwzięcia: przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie 
świętokrzyskim, na terenie powiatu pińczowskiego, gmina Pińczów w miejscowości Pińczów. 
Lokalizację przedmiotowej inwestycji pokazano na rys. 01 „Plan orientacyjny”. 

 

Parametry projektowe dla rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 766: 

• klasa drogi     „G” (główna) 

• prędkość projektowa    
– odcinek w km: 24+750 – 25+700 - VP = 60 km/h 
– odcinek w km: 25+700 – 26+100 - VP = 40 km/h 
– odcinek w km: 26+100 – 26+977,60 - VP = 50 km/h 

• prędkość miarodajna   
– odcinek w km: 24+750 – 25+700 – Vm = 70 km/h 
– odcinek w km: 25+700 – 26+100 – Vm = 50 km/h 
– odcinek w km: 26+100 – 26+977,60 – Vm = 60 km/h 

• przekrój poprzeczny    1 × 2 – drogowy od km 24+750 do km 24+900 
1 × 2–uliczny od km 24+900 do km 26+977,60 

• nawierzchnia jezdni    bitumiczna 

• szerokość jezdni    2 × 3,50 m = 7,00 m  

• szerokość poboczy    pobocze gruntowe - 1,50 m  
(w tym 0,50 opaska zewnętrzna) 
pobocze utwardzone – 2,00 m 

• kategoria obciążenia ruchem   KR 4 

• dopuszczalny nacisk na oś   115 kN/oś 
 

 
  



Dane dotyczące działek ewidencyjnych zajętych pod inwestycję: 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 
 

1) 12/43, 78, 12/58, 32, 73, 33, 58/1 - Obręb  02 – miasto Pińczów /Mapa nr 1/ 

2) 1/2, 76/3, 54, 83, 55/1, 56, 84, 85, 58 - Obręb  03 – miasto Pińczów   /Mapa nr 2/ 

3) 46/3, 46/4, 113, 191, 193/6, 139/3, 193/7, 193/8, 200/5, 193/5, 193/2, 194, 202, 312, 314, 

313, 318/4 - Obręb  05 – miasto Pińczów  /Mapa nr 3a, 3b, 3c/  

4) 22/10, 234/1 - Obręb  06 – miasto Pińczów /Mapa nr 4/ 

5) 37 - Obręb  12 – miasto Pińczów /Mapa nr 5/ 

6) 1, 266, 151/1, 273/5, 277/1, 457/3, 462/2 , 463/2, 299/1, 459 - Obręb  13 – miasto Pińczów  

/Mapa nr 6a, 6b/  

 
Dane dotyczące właścicieli działek, powierzchni - wg wypisów z ewidencji gruntów załączonych do 
niniejszego wniosku.  
 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szata roślinną: 

 
Powierzchnie zajętości elementów  ujętych w opracowaniu: 

Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna)    od 22 870 m² do 23 000 m² 
Chodniki (kostka brukowa)   od 10 580 m² do 11 000 m² 
Zjazdy indywidualne (kostka brukowa)   od 1 500 m² do 1 600 m² 
Miejsca postojowe (kostka brukowa)   od 130 m² do 150 m² 
Tereny zielone (humus)    od 5 130 m² do 5 500 m² 
Długość kanalizacji deszczowej   od 2 200 m do 2 500 m 
Długość oświetlenia ulicznego   od 2 100 m do 2 200 m 
 

Teren pod projektowane przedsięwzięcie stanowi na dzień dzisiejszy teren zurbanizowany.  
Dotychczasowo zajmowana powierzchnia pełni funkcję drogi wojewódzkiej nr 766. Droga w chwili 
obecnej posiada nawierzchnie asfaltową, na przeważającym odcinku posiada przekrój uliczny lub 
półuliczny, pobocza są częściowo utwardzone bądź zarośnięte trawą, spadki poprzeczne i podłużne w 
większości przypadkach nie są normatywne. Istniejąca droga nie posiada odpowiednich parametrów 
technicznych, wody opadowe odprowadzane są częściowo do rowów przydrożnych częściowo do 
kanalizacji deszczowej oraz na tereny przyległe.  

Droga ta przebiega przez tereny zabudowane (gęsta zabudowa mieszkaniowa, budynki 
użyteczności publicznej, tereny przemysłowe ) oraz fragmentami przez tereny zalesione. Na odcinku 
od km 24+750 (początek opracowania) do km 24+900 droga przebiega w wykopie przez tereny 
zalesione. Od km 24+900 do skrzyżowania z ulicą Przemysłową przeważają tereny przemysłowe. Na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulica Leśną otoczenie drogi to 
głównie zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Kolejny odcinek od skrzyżowania z ulicą Leśną do 
skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury przebiega wąwozem przez tereny zalesione. Od skrzyżowania 
Żwirki i Wigury do końca opracowania otoczenie drogi to głównie tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej. W rejonie skrzyżowania z ulicami Pl. Wolności oraz Batalionów Chłopskich znajduje się 
ścisłe centrum miasta, zlokalizowane tam są m.in.: obiekt kultu religijnego (Kościół św. Jana 
Ewangelisty) oraz park miejski. 



W zakresie przedmiotowego opracowania (głównie odcinki „wąwozu”) występują tereny 
porośnięte szatą roślinną niską i wysoką tj. krzewami, drzewami, które we wstępnej fazie projektowej 
kolidują z przebiegiem projektowanej drogi jednakże na tym etapie nie jest możliwe określić ilość 
wraz z wielkościami i gatunkiem poszczególnych drzew przewidywanych do wycinki. Wycinka 
krzewów lub drzew nie wpłynie negatywnie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych w miejscach robót ziemnych usuwany będzie 
humus, który będzie zagospodarowany na przedmiotowej budowie przy nowo projektowanych 
skarpach a nadmiar zostanie wywieziony i zmagazynowany. Trawniki, które ulegną zniszczeniu  
w trakcie prowadzenia prac budowlanych po ich zakończeniu zostaną odnowione. 

Przez teren inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia technicznego tj: sieć wodociągowa, 
teletechniczna, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. 

 
 

3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 

 

 W stanie istniejącym jak i projektowanym przedmiotowa inwestycja będzie pełnić tą samą 
funkcję drogi publicznej. Jednak po wykonaniu całego zamierzenia inwestycyjnego znacznie poprawią 
się warunki techniczne drogi, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu  zarówno pojazdów jak i pieszych.  
  
 Technologia wykonywania robót będzie odpowiadała zamierzeniom projektowym  
i wymaganym środkom realizacji tych zadań projektowych. W zakresie przewidzianych robót 
mieszczą się w kolejności technologicznej wykonywania: roboty przygotowawcze, roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudów, warstw nawierzchniowych 
oraz w końcowej fazie roboty wykończeniowe. Prace ziemne obejmujące ściągnięcie humusu  
w zakresie niezbędnym i wykonanie korytowania dla podbudowy, wykonywane w sposób 
mechaniczny za pomocą sprzętu budowlanego, koparki podsiębiernej oraz urządzeń spalinowo-
hydraulicznych zagęszczarek.  
 Humus zebrany podczas przygotowawczych prac budowlanych zostanie w całości 
zagospodarowany ponownie. Część humusu zostanie ułożona podczas wykonywania prac 
wykończeniowych (np. humusowanie skarp), pozostała część humusu, której nie przewiduje się do 
wykorzystania w obrębie przedmiotowej inwestycji zostanie w porozumieniu z inwestorem 
przewieziona i zagospodarowana w innej lokalizacji poza lokalizację inwestycji. Roboty drogowe 
polegać będą na dostarczeniu na miejsce wbudowania warstw podbudowy kruszywowej, mieszanki 
kruszywa naturalnego, łamanego, transportem samochodowym, następne rozłożenie w sposób 
mechaniczny i zagęszczenie spalinowo-hydraulicznymi zagęszczarkami. 
Roboty nawierzchniowe oraz wykończeniowe związane będą z pracami mającymi na celu uzyskania 
zakładanej funkcji przedsięwzięcia. 
 
Konstrukcja nawierzchni - drogi wojewódzkiej nr 766, przebudowywanych skrzyżowań oraz zjazdów 
publicznych: 
 
� Nawierzchnia – rodzaj nr 1: 

– wykonanie podbudowy metodą recyklingu na miejscu z mieszanki m-c-e , przy użyciu 
destruktu z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, kruszywa doziarniającego, emulsji 
asfaltowej i cementu;  

– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
– wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 

 

 



� Nawierzchnia – rodzaj nr 2: 

– frezowanie nawierzchni na głębokość ok. 5 cm  
– wykonanie podbudowy metodą recyklingu na miejscu z mieszanki mce przy użyciu destruktu 

z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, kruszywa doziarniającego, emulsji asfaltowej 
i cementu;  

– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
– wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 

 
� Nawierzchnia – rodzaj nr 3: 

– rozbiórka nawierzchni na głębokość umożliwiająca ułożenie warstwy wzmacniającej podłoże i 
nowych warstw nawierzchni jak dla KR4 tj. 

– warstwa separacyjno-wzmacniająca z geokopozytu 
– warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
– podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  
– warstwa ścieralna z SMA 

 
Konstrukcja nawierzchni projektowanego zjazdu indywidualnego: 

– Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej    
– Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     
– Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego  

    stabilizowanego mechanicznie        
 
Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika: 

– Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej    
– Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     
– Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego  

stabilizowanego mechanicznie        
 
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

– Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej    
– Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      
– Podbudowa zasadnicza - beton cementowy    
– W-wa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego  

stabilizowanego mechanicznie   
– Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny  

 
Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc parkingowych: 

– Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej    
– Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     
– Podbudowa zasadnicza kruszywo łamane  

stabilizowane mechanicznie      
 
Technologia wykonania oświetlenia ulicznego i latarni parkowych – oświetlenie uliczne i parkowe 
będzie realizowane jako oświetlenie z zasilaniem kablowym. Oprawy oświetleniowe zawieszone będą 
na słupach stalowych lub aluminiowych. Słupy oświetlenia ulicznego mocowane będą za pomocą 
fundamentów prefabrykowanych. Dobór fundamentu dla słupa będzie w zależności od rodzaju i 
wysokości słupa.  
 



Technologia wykonania kanalizacji deszczowej – zaprojektowano budowę kolokatora kanalizacji 
deszczowej wraz z przykanalikami, montażem studni rewizyjnych, wpustów deszczowych.  
Projektowana kanalizacja deszczowa będzie podłączona do istniejącego rowu przydrożnego 
zlokalizowanego na dz. nr 78 położonej w miejscowości Pińczów obr. 02 oraz rowu na dz. nr 459 
położonej w miejscowości Pińczów obr. 13. Wody przed wprowadzeniem do rowu odprowadzającego 
zostaną podczyszczone. 

Przewiduje się zastosowanie rur PVC, PP lub PE (dokładna średnica rury zostanie określona 
po przeprowadzeniu obliczeń), wpustów z elementów prefabrykowanych, studni rewizyjnych 
betonowych lub z tworzyw sztucznych z włazami żeliwnymi kl. D400 
Rury kanalizacji deszczowej będą układane bezpośrednio na podsypce piaskowej. Rurom należy 
zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu poprzez dobór rodzaju materiału obsypki i jego zagęszczenia.  
 

Przewidziane do realizacji  technologie są zbieżne z technologiami istniejącymi, i posiadają 
wszystkie niezbędne dopuszczenia i atesty zarówno pod względem techniczno-budowlanym jak  
i higieniczno-sanitarnym, są też powszechnie akceptowane i dostosowane do rozwiązań chroniących 
środowisko naturalne. 

 

 

 

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

 
Wariantowaniu mogą podlegać rozwiązania technologiczno-materiałowe  
 

WARIANT I 

– zastosowanie opraw z żarówkami sodowymi lub innymi energooszczędnymi 
– zastosowanie zebrania wód opadowych i odprowadzenia do rowów zlokalizowanych na dz. 

nr 78 - obr. 02 oraz na dz. nr 459 - obr. 13  
– zastosowanie w całości ciągów pieszych, miejsc parkingowych nawierzchni twardych 

bitumicznych lub brukowanych (pozwalających zebranie i odprowadzenie wód) 
– zastosowanie zadrzewień i zakrzewień zieleńców zielenią ozdobną 

 
WARIANT II 

– zastosowanie opraw metalohalogenowych 
– zastosowanie tylko i wyłącznie spływu powierzchniowego (nie ujmowanie wód opadowych) 
– zastosowanie w części ciągów pieszych, miejsc parkingowych nawierzchni częściowo 

przepuszczalnych (nawierzchnie żwirowe, ażurowe) 
– zieleńce obsiane jedynie trawą 

 
Najkorzystniejszym wariantem jest zagospodarowanie terenu w sposób zapewniający 

zrównoważony rozwój i ochronę wszystkich elementów środowiska. W analizowanym 
przedsięwzięciu inwestycyjnym ma to miejsce poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 766 relacji 
Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów 
wybierając WARIANT I. Ten wariant jest zgodny z wytycznymi Inwestora oraz interesem osób trzecich 
ponadto jest wariantem najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony środowiska zarówno w fazie 
budowy oraz eksploatacji.  
WARIANT I jest więc wariantem rekomendowanym przez Projektanta. 

 

 

 

 

 

 



5) Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

 
Potrzebne materiały do budowy takie jak: piasek, kruszywo, beton asfaltowy, 

drobnowymiarowe elementy betonowe będą przywożone z zewnątrz samochodami w zależności od 
występujących potrzeb. Woda na budowę przywożona będzie w specjalnych pojemnikach 1000 l. 
W tym, szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

− elektryczną – podczas realizowania przedsięwzięcia na cele technologiczne zapewni sobie 
wykonawca robót  
Zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas eksploatacji inwestycji to ok. 13,00 kW 

− cieplną – nie będzie wykorzystywana [kW/MW] 

− gazową – nie będzie wykorzystywana [m³] 

Zapotrzebowanie na materiały w fazie realizacji inwestycji: 

− podsypka cementowo-piaskowa ok. 370m³ 

− kruszywo naturalne ok. 2 000m³ 

− kruszywo łamane ok. 2 400m³ 

− beton asfaltowy ok. 3 000m³ 

− krawężniki ok. 4 700m 

− obrzeża ok. 6 150m 

− kostka brukowa, betonowa ok. 12 200m² 

− beton cementowy ok. 500m³ 

− rury kanalizacji deszczowej ok. 2 500m 

− wpusty uliczne ok. 130szt. 

− studzienki kanalizacji deszczowej ok. 80szt. 

− słupy ok. 90szt. 

− oprawy oświetleniowe ok. 100szt. 

Oleje i benzyny będą zużyte przez pojazdy wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia. Na 
tym etapie nie można stwierdzić ilości zużycia paliwa. 
 

6) Rozwiązania chroniące środowisko: 

 
Budowa realizowana będzie przez specjalistyczne firmy drogowe, posiadające odpowiedni 

sprzęt i środki transportu potrzebne do prowadzenia budowy, wybrana w drodze przetargu 
publicznego. W sposób kompleksowy zostanie rozwiązany problem odprowadzenia wód deszczowych 
z powierzchni przebudowywanych ulic, chodników i nowoprojektowanych chodników oraz miejsc 
parkingowych poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń odwadniających oraz 
odprowadzających. Prowadzenie robót budowlanych ograniczone zostanie wyłącznie do pory 
dziennej w godz. 6.00 - 22.00 z zachowaniem zasad zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia analizowanej inwestycji będzie występowała emisja 
hałasu do otoczenia. Jego źródłem będzie praca sprzętu zmechanizowanego podczas wykonywania 
prac budowlanych. Wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego spełniającego wymogi 
dopuszczające do użytku, powinno ograniczyć wpływ etapu budowy na środowisko przyrodnicze  
i społeczne.  

Prognozowany średni dobowy ruchu (natężenie ruchu) na drodze objętej inwestycją wynosi 
SDR=5100poj./doba. Rodzaje pojazdów poruszających się po drogach objętych zakresem to: 
motocykle, samochody osobowe, autobusy, ciągniki rolnicze, samochody ciężarowe z przyczepami, 
samochody ciężarowe bez przyczep. 
Nie wystąpią zmiany parku samochodowego co związane z tym nie zmieni się skład emitowanych 
zanieczyszczeń do powietrza i emitowanego hałasu. Nie wystąpi przekroczenie stężeń substancji 



zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy ponad wartości dopuszczalne przez przepisy 
wykonawcze do ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Podczas prac budowlanych poszczególnych zadań przedmiotowej inwestycji nie będzie 
kumulacji oddziaływań przedsięwzięć na terenie inwestycji w tym samym czasie ponieważ prace 
budowlane prowadzone będą w określonej kolejności. 

Nie będzie znacznych zmian w istniejącym sposobie użytkowania terenu. Prace prowadzone 
będą w sposób eliminujący zanieczyszczenia wód gruntowych, np. z powodu wycieku paliwa, olejów  
z używanych do robót maszyn i urządzeń.  

Do oświetlenia drogi zostaną zastosowane oprawy z żarówkami sodowymi lub innymi 
energooszczędnymi, co zmniejszy ilość wykorzystywanej energii elektrycznej w porównaniu  
z oprawami metalohalogenowymi. 

Przewidziany zakres prac nie będzie stanowił bezpośredniego i stałego zagrożenia dla 

powierzchni ziemi i szaty roślinnej terenów przyległych.  

 
Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie 

przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego Inwestycją. 
Projektowana inwestycja – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w Pińczowie, nie będzie 
oddziaływać negatywnie na krajobraz. Forma architektoniczna przyjęta w projekcie budowlanym nie 
będzie stanowić elementu obcego dla najbliższego otoczenia, lecz będzie stanowić element 
zsynchronizowany z sąsiedztwem.  
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5f 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 w załączeniu przedkładamy dane dotyczące rozwiązań chroniących 

środowisko w szczególności w zakresie hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza – Analiza 
oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny powietrza dla 2012 oraz 1217 roku oraz analiza 
oddziaływania przedsięwzięcia na stan sanitarny dla 2012 oraz 1217 roku.  

 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko w tym:  

 
a) ilość, sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych 

 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania znacznych ilości 

odpadów ścieków socjalno-bytowych. Nieznaczne ilości nie większe niż max. 0.60 m3/dobę 
powstające na skutek obsługi socjalnej brygad remontowo-budowlanych pracujących na placu 
budowy, zostaną w sposób w zapleczu budowy w bezodpływowych kontenerach WC, a w dalszej 
kolejności w sposób zorganizowany  wywiezione na podstawie umowy z wyspecjalizowaną firmą do 
pobliskiej oczyszczalni. W fazie po realizacyjnej, użytkowania i eksploatacji nie przewiduje się żadnych 
źródeł powstawania ścieków socjalno-bytowych ze względu na charakter inwestycji. 
 

b) ilość, sposób odprowadzania ścieków technologicznych  
 

Nie przewiduje się powstania na etapie realizacji prac żadnych ścieków technologicznych. 
Prace budowlane w fazie realizacji inwestycji nie będą stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych  
i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazdów i maszyn (w stanie nie 
dopuszczającym do wystąpienia wycieków paliwa i płynów obsługowych) pracujących na terenie 
budowy nie nastąpi skażenie wód powierzchniowych i podziemnych. W fazie po realizacyjnej  
i eksploatacyjnej nie przewiduje się żadnych źródeł powstawania ścieków technologicznych. 

 
 



 
 

c) ilość, sposób odprowadzania wód opadowych 
 
W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej, chodników oraz 

miejsc parkingowych zaprojektowano budowę kolokatora kanalizacji deszczowej wraz  
z przykanalikami, montażem studni rewizyjnych, wpustów deszczowych. Projektowana kanalizacja 
deszczowa będzie podzielona na dwa odcinki. Pierwszy odcinek podłączony będzie do rowu 
przydrożnego zlokalizowane na dz. nr 78 - obręb 02 (na początkowym odcinku drogi). Druga część 
kanalizacji podłączona będzie do istniejącego rowu odprowadzającego zlokalizowanego  
na dz. nr 459 - obr. 13 (na końcowym odcinku drogi). Przewiduje się zastosowanie rur z tworzyw 
sztucznych (dokładna średnica rury zostanie określona po przeprowadzeniu obliczeń), włazów 
żeliwnych kl. D400,  studni rewizyjnych betonowych lub z tworzyw sztucznych. Ponadto przewiduje 

się montaż urządzeń  podczyszczających wody opadowe w postaci separatorów ropopochodnych.  
Wody z terenów zielonych będą spływać na powierzchnie utwardzone i odprowadzane będą 

do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Przedmiotowa inwestycji nie leży w zasięgu oddziaływania i strefach ochronnych ujęcia 

wód. Wg Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pińczów (dostępnego na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie: Uchwały Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w 

Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pińczów) planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 500 m od 

strefa ochrony pośredniej od ujęć wody.  

 
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania odpadami 

 
Rodzaj powstałych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie 
katalogu odpadów.   
 

Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji przekazywane będą do transportu, 
unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne decyzje i uzgodnienia. 

Niewielkie masy ziemne powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia możliwe do 
wykorzystania zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji i w trakcie jej trwania pozostałe jeśli 
takie wystąpią zostaną wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy.  

W wyniku prac budowlanych obejmujących roboty ziemne powstają masy ziemne, mogą one 
posłużyć do prac inżynierskich na przedmiotowym terenie. W przypadku braku możliwości pełnego 
wykorzystania mas ziemnych na terenie opracowania inwestor uzgodni z wykonawcą ich 
wykorzystanie na terenie innej budowy. W związku z powyższym mogą powstać odpady które zalicza 
się do grupy: 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie i inne niż wymienione w grupie 17 05 03 – ok. 1550 m3 
17 01 01 – odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów – ok. 900 m3 
Ponadto przed przystąpieniem do prac musi nastąpić demontaż i rozbiórka części istniejących 
elementów układu drogowego, elementów kolidujących w obrębie prowadzonej inwestycji. W 
wyniku tych prac powstaną odpady, które zaklasyfikować można jako: 
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg – ok. 6 900 m3 
17 04 07 - mieszanina metali – brak tego rodzaju odpadów  

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,  
 17 09 02 i 17 09 03 – ok. 500m3 

W fazie budowy powstaną odpady o charakterze socjalnym, które będą zbierane w wyznaczonym 
do tego celu kontenerze, a następnie wywożone przez odpowiednie służby na składowisko 
odpadów. Odpady te można zaklasyfikować jako: 
20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – ok. 10 ton (w trakcie realizacji) 



 
W przypadku występowania kolizji z istniejącą siecią techniczną zostanie ona zabezpieczona 

lub przebudowana wg uzgodnień branżowych z zarządcami sieci. W przypadku likwidacji sieci 
technicznej zostanie ona zdemontowana wg uzgodnień z zarządcą sieci a odpady z rozbiórki 
przekazane będą do transportu, unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne 
decyzje i uzgodnienia.  

 
Ilości powstałych odpadów jest trudna do ustalenia, zależy od wielu czynników, a przede 

wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia; wszystkie powstałe w wyniku realizacji odpady 
przewiduje się odwieść na wysypisko śmieci lub odpowiednio poddane utylizacji. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek i grunty pochodzące z wykopów zostaną 

zagospodarowane w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 

e) Ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń – nie przewiduje się 

 

8) Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy 

 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia.  

 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się częściowo na terenie Obszaru Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego oraz częściowo na obszarze Natura 2000 (jednak zakres prac bezpośrednio nie 
oddziałuje na ten obszar). 

Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje 
środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu 
Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych 
między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół 
zjawisk i form krasu gipsowego. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest dolina rzeki Nidy - z licznymi 
meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno - 
błotnego. Teren parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk - począwszy od skrajnie 
suchych, aż po bagienne i wodne. 

W dolinie Nidy występują zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej  
z takimi gatunkami jak: grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata, bobrek trójlistkowy, kruszczyk 
błotny, storczyk kukawka, szerokolistny i krwisty, turzyca Davalla. 

Niezwykłe bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej zadecydowało o utworzeniu 9 
rezerwatów przyrody: Skowronno, Grabowiec, Pieczyska, Krzyżanowice, Skorocice, Skotniki Górne, 
Winiary Zagojskie, Przęślin i Góry Wschodnie. 
 
Na terenie Parku i jego otuliny spotkać można pojedyncze chronione obiekty przyrodnicze: 
30 pomników przyrody:16 pomników przyrody żywej (okazałe drzewa: lipy, dęby, topole czy też ich 
skupiska), 14 pomników przyrody nieożywionej, 3 użytki ekologiczne. 

Park charakteryzuje się nagromadzeniem licznych obiektów architektonicznych  
i archeologicznych. Wiele wsi i miasteczek zachowało dawne układy przestrzenne i zabytkową 
zabudowę (Pińczów, Wiślica, Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Krzyżanowice). Regionalną zabudowę 
wiejską zachowały w szczególności wsie: Kopernia, Galów i Szaniec. 

Ponadto podziwiać można liczne zabytki architektury sakralnej, miejskiej, dworskiej 
z założeniami parków podworskich oraz kamienne krzyże i kapliczki przydrożne, stanowiące 
szczególnie urokliwy element krajobrazu. 
 



 
Na terenie parku i jego otuliny wyznaczono ścieżki dydaktyczne: 

– geologiczno - botaniczną ścieżkę dydaktyczną "W rezerwacie Skorocice", o długości ok. 3 km, 
– przyrodniczo - geologiczną ścieżkę dydaktyczną "Pińczów-Skowronno", o długości ok. 7 km, 
– przyrodniczo - geologiczną ścieżkę dydaktyczną "Bogucice - Grabowiec - Gacki - 

Krzyżanowice", długości ok. 9 km, 
– historyczną ścieżkę dydaktyczną "W średniowiecznej Wiślicy", o długości ok. 4,5 km, 
– przyrodniczo - krajobrazową ścieżkę dydaktyczną "Czarkowy-Ostrów", o długości ok. 8 km, 
– historyczną ścieżkę dydaktyczną "Królewskie miasto Nowy Korczyn", o długości ok. 3 km. 

Inwestycja na obszarze chronionym jest możliwa. Przepisy dotyczące Obszarów chronionych 
nie są  przeszkodą w realizacji inwestycji, a stworzono je po to, by planowane przedsięwzięcia miały 
jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. 

  
Obszar Natura 2000 na którym znajduje się niewielka cześć rozbudowywanej drogi (tj. od km 

ok. 26+890,00 do km 26+977,60 – koniec opracowania) to:   
– Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa PLH260003 Ostoja Nidziańska, 
– Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB260001 Dolina Nidy. 

 
OPIS OBSZARU - Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa PLH260003 Ostoja Nidziańska: 

Obszar stanowi fragment rejonu Ponidzia w Małopolsce. Obejmuje naturalną dolinę Nidy  
i fragmenty przylegających do niej płaskowyżów. Krajobraz jest tu bardzo urozmaicony. Rzeka Nida 
silnie meandruje tworząc liczne starorzecza. W środkowej części biegu Nidy utworzył się rozległy 
kompleks wilgotnych i podmokłych łąk, bagien i starorzeczy. Przy małym spadku koryta rzeki, co roku 
tworzą się tu rozlewiska i rozwijają zbiorowiska szuwarowe i utrzymują łąki kośne. Lessowe, lekko 
faliste obszary płaskowyżów porozcinane są licznymi wąwozami, parowami oraz suchymi dolinami. 
Na odlesionym obszarze zlokalizowane są dwa duże kompleksy stawów rybnych, będące ostoją wielu 
gatunków ptaków. W centrum Ponidzia mamy do czynienia z typową rzeźbą krasową związaną  
z występowaniem pokładów gipsu. Charakteryzuje ją występowanie licznych jaskiń, lejów krasowych, 
wywierzysk i ślepych dolinek. Wapienne i gipsowe wzgórza oraz zbocza wąwozów porastają murawy 
kserotermiczne, a dolinki zajęte są przez zbiorowiska łąkowe. 

Obszar w większości położony jest na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (23 
164 ha; 1986) z rezerwatami przyrody: Góry Wschodnie (1,78 ha; 1959), Grabowiec (21,9 ha; 1956), 
Krzyżanowice (18,0 ha; 1954), Winiary Zagojskie (4,8 ha; 1960), Skowronno (1,93 ha), Pieczyska 
(40,84 ha), Skotniki Górne (1,9 ha), Przęślin (0,72 ha). Niewielkie fragmenty obszaru na terenie 
Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (99 695 ha), Solecko-Pacanowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (46 961 ha), Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (69 090 ha). Na terenie obszaru znajduje się 30 pomników przyrody. 
 
OPIS OBSZARU - Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB260001 Dolina Nidy. 

Obszar stanowi dolina rzeki o szerokości 2-3 km, a wyjątkowo 6 km - koło miejscowości 
Umianowice, gdzie tworzy się delta wsteczna. Meandry rzeczne i starorzecza są charakterystyczne dla 
doliny. Na znacznym obszarze występują łąki kośne przechodzące w miejscach zabagnionych w 
turzycowiska. Przy starorzeczach i oczkach wodnych występują zespoły szuwarowe, a w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki szuwar mannowy. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie koryta 
występują zarośla wierzbowe i olsy, a także sporadycznie zespoły łęgowe. W okresie wiosennym i 
letnim wzbierająca rzeka tworzy rozległe rozlewiska.  

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 62. Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z 
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Z uwagi, iż planowana inwestycja (w niewielkiej części) położona jest na terenie obszaru 

Natura 2000, zaplecze budowy będzie zlokalizowane na terenie placu budowy a poza obszarem 

Natura 2000. 

 



Przewidziany zakres prac nie będzie stanowił bezpośredniego i stałego zagrożenia dla 
powierzchni ziemi i szaty roślinnej terenów przyległych tj. Obszaru Natura 2000 oraz Obszaru 
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Przebudowywana droga w całości leży na terenie 
zdegradowanym przez środowisko. Inwestycja nie zakłóci dróg migracyjnych zwierząt, jak również nie 
spowoduje zmian warunków siedliskowych i warunków bytowania fauny. Okres lęgowy, zwyczaje 
lęgowe oraz okresy żerowania nie zostaną zakłócone  ponadto nie będzie również oddziaływać 
negatywnie na krajobraz. Forma architektoniczna przyjęta w projekcie budowlanym nie będzie 
stanowić elementu obcego dla najbliższego otoczenia, lecz będzie stanowić element 
zsynchronizowany z otaczającym krajobrazem. 

 

10) Inne 

Inwestor nie będzie się ubiegał się o dotacje ze środków unijnych na realizacje 
przedmiotowego zadania.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Nadnidziański Park Krajobrazowy – zał. map. nr 1 

2. Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa – zał. map. nr 2a, 2b 

3. Natura 2000 Dyrektywa Ptasia – zał. map. nr 3a, 3b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 












