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1. WSTĘP 

Charakterystyka prac 

Niniejszy Aneks do PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1 obejmuje zakres prac związanych z wykonaniem 

alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy, na potrzeby transportu materiałów budowlanych do 

budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów (zgodnie z podpisaną Poprawką nr 1 z dnia 

16.04.2019 r. do Umowy nr 4 ODWI/2017 r.). Alternatywna trasa dojazdu umożliwi prowadzenie 

transportu materiałów budowlanych z ominięciem miasta Międzylesie.  

Alternatywna trasa dojazdu prowadzi po drogach publicznych oraz po drogach niebędących drogami 

publicznymi, które są drogami wewnętrznymi ogólnodostępnymi1. Przejazd po drogach publicznych 

odbywać się będzie na podstawie odpowiednich porozumień z zarządcą drogi. Przejazd po drogach 

niepublicznych zgodnie z zapisami Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń odbywał się będzie 

na podstawie umów zawartych z właścicielami tych dróg. Drogi niepubliczne zlokalizowane w przebiegu 

trasy transportu materiałów budowlanych wymagają przeprowadzenia prac remontowych, w celu 

przywrócenia im należytych parametrów technicznych niezbędnych do przenoszenia obciążeń pojazdami 

ciężarowymi2.  Remontem zostaną objęte dwa odcinki dróg o łącznej długości 2750m (Ryc. 1). Remont 

dróg w obrębię alternatywnej trasy dojazdu do Ternu Budowy może pociągać za sobą konieczność 

wycinki czterech drzew (topola Populus L., jesion wyniosły Fraxinus excelsior L., 2 okazów klona 

zwyczajnego Acer platanoides L.) kolidujących z trasami przejazdu pojazdów. Prace remontowe dróg 

obejmują wykonanie następujących robót: 

a) roboty ziemne związane z korytowaniem istniejących nawierzchni,  

b) wykonanie warstw podbudowy wzmocnionej geosyntetykami, układanej na wyrównanym i 

zagęszczonym podłożu,  

c) wykonanie nawierzchni drogowej,  

d) remont istniejących przepustów drogowych,  

e) uporządkowanie terenów przyległych do wykonywanych robót – odtworzenie stanu  terenów 

przyległych w miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na ukształtowanie terenu, 

ukształtowanie skarp drogi i odwodnienia w granicach działek ewidencyjnych drogowych.  

                                                

1 Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) drogi nie zaliczone do żadnej 

kategorii dróg publicznych w szczególności drogi w obrębie osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do gruntów rolnych i 

leśnych itp. nazywamy drogami niepublicznymi (wewnętrznymi). W przypadku kiedy tego rodzaju drogi nie posiadają 

ograniczeń w poruszaniu się pojazdów nazywamy je drogami niepublicznymi ogólnodostępnymi. 

2 Dokumentacja projektowa dla wykonania drogi alternatywnej na potrzeby transportu materiałów budowlanych do budowy 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” na rzece Nysie Kłodzkiej (Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. 2019).  
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Lokalizacja 

Remontowane drogi zlokalizowane są w obrębie miasta Międzylesie oraz w obrębie sołectw Dolnik i 

Szklarnia w gminie Międzylesie, w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim (przebieg drogi 

przedstawiony jest na Ryc. 1).  

Tabela 1 Lista działek ewidencyjnych w zakresie remontu dróg.  

L.p.  Gmina Obręb Nr działki Właściciel/Administrator 

1.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Szklarnia 93 Gmina Międzylesie 

2.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Szklarnia 97 Osoba prywatna 

3.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 197 Gmina Międzylesie 

4.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 252 Gmina Międzylesie 

5.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 453 Gmina Międzylesie 

6.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 461 Gmina Międzylesie 

7.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 462 Gmina Międzylesie 

8.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 469 Gmina Międzylesie 

9.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 470 Gmina Międzylesie 

10.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 474 Gmina Międzylesie 

11.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 475 Gmina Międzylesie 

12.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Międzylesie 477 Gmina Międzylesie 

13.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Dolnik  81 Gmina Międzylesie 

14.  Międzylesie – obszar 

wiejski 

Dolnik 94 Skarb Państwa, trwały 

zarząd RZGW we Wrocławiu 
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2. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI 

Prace związane z wykonaniem alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy dla Kontraktu na roboty 

2A.1/1, obejmują wyłącznie remonty istniejących obiektów, przez co nie kwalifikują się do 

przeprowadzenia procedury w sprawie wydania decyzji środowiskowej zgodnie z krajowym 

prawodawstwem3. Tereny planowanych prac położone są poza granicami obszarów objętych ochroną 

na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów 

Natura 2000. W sąsiedztwie obszarów robót występują stanowiska zimowita jesiennego Colchicum 

autumnale (gatunek objęty ochroną częściową w Polsce) oraz potencjalne siedliska objętych ochroną 

gatunków motyli modraszek nausithous Phengaris nausithous, modraszek telejus Phengaris telejus.  

W trakcie robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia właściwej gospodarki materiałowej 

i gospodarki odpadami, zapewnienia przestrzegania zasad BHP oraz zapewnienia ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi zgodnie z warunkami PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1.  

Oddziaływania akustyczne związane z remontem odcinków dróg będą niewielkie i wynikać mogą przede 

wszystkim z ruchu pojazdów i maszyn obsługujących budowę. Prace wykonywane w ramach wykonania 

alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy, zlokalizowane będą poza obszarami występowania dóbr 

kultury i zabytków podlegających ochronie prawnej poprzez wpis do rejestru zabytków lub/i gminnej 

ewidencji zabytków. Niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest to przestrzegania warunków 

odnoszących się obiektów ujętych w PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1.  

Planowany remont dróg oraz zapewnienie bezpiecznego ruchu pojazdów w obrębie alternatywnej trasy 

dojazdu, wymaga dokonania wycinki wybranych drzew i krzewów (m.in. okazy, których nie da się 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami i/lub podciąć koronę drzewa). Po zakończeniu robót teren zostanie 

uporządkowany, a miejsca zajęć czasowych zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego, niż sprzed 

rozpoczęcia robót. Wyremontowane obiekty stanowią elementy istniejącej infrastruktury, nie generują 

więc nowych, trwałych, negatywnych oddziaływań na środowisko. 

                                                

3 Ustawa 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 Dz.U. 2017 r., nr 0 poz. 1405). 
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3. DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE I MONITORINGOWE 

Wykonawca prac zobowiązany jest do stosowania wszystkich, warunków prowadzenia prac, określonych 

w Zał. 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu na roboty 2A.1/1, wymaganych dla tego typu robót.  

W zakresie warunków dot. wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji alternatywnej trasy dojazdu do 

Terenu Budowy należy stosować następujące warunki prowadzenia prac (stanowiące modyfikację 

warunków zawartych w poz. 11, 12 Zał. 1 PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1):  

a) Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewów: 

 Wycinkę drzew i krzewów wykonywać w okresie od 15 sierpnia do 15 marca, 

 W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów poza okresem od 15 sierpnia do 15 

marca, wycinkę drzew i krzewów należy poprzedzić kontrolą ekspertów ornitologa, 

chiropterologa i entomologa, w celu określenia czy planowane do wycinki drzewa i krzewy 

nie są zasiedlone przez podlegające ochronie prawnej gatunki ptaków, owadów i 

nietoperzy, 

 W przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków ptaków i/lub bezkręgowców 

i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wycinki, należy pozyskać wymaganą 

prawem decyzję administracyjną zezwalającą na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt (zgodnie z treścią Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614, 2244, 2340),  

 Wycinkę drzew należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 2 lipca 2019r. (znak: 

ITiG.6131.D.15.2019.DK) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu 

pasa drogi powiatowej (…). 

b) Dopuszczalne miejsca wycinki drzew i krzewów: 

 Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie w miejscach bezpośrednich 

kolizji drzew i krzewów z trasą przejazdu pojazdów w obrębie alternatywnej drogi dojazdu 

do Terenu Budowy Kontraktu 2A.1/1.  
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4. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Projekt niniejszego dokumentu podlegał procedurze konsultacji społecznych prowadzonych zgodnie z 

polityką operacyjną Banku Światowego (OP 4.01). Raport z procesu konsultacji społecznych dla Aneksu 

do PZŚ dla Kontraktu stanowi Załącznik 2 do niniejszego Aneksu. 
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Ryc. 1 Odcinki remontowanych dróg w przebiegu alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy Kontraktu na roboty 2A.1/1. 


