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Gmina Grodzisk Mazowiecki 

ul. T. Kościuszki 32a 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

dot.:  wystąpienia w sprawie udostępnienia danych na potrzeby realizacji zadania projektowego dot. Budowy drogi 
gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 579 (ul. Radziejowicka) we wsi Kałęczyn i drogę powiatową nr 1503W 
(ul. Lazurowa) w Grodzisku Mazowieckim, z podziałem na odcinki: 
1. Odcinek I - od drogi wojewódzkiej nr 579 (ul. Radziejowicka) we wsi Kałęczyn do drogi powiatowej  

nr 1505W (ul. Osowiecka) we wsi Odrano Wola 
2. Odcinek II - od drogi powiatowej nr 1505W (ul. Osowiecka) we wsi Odrano Wola do drogi gminnej  

nr 150232W (ul. Lazurowa) we wsi Odrano-Wola 
3. Odcinek III - od drogi gminnej nr 150232W (ul. Lazurowa) we wsi Odrano Wola do drogi powiatowej  

nr 1503W (ul. Nadarzyńska) w Grodzisku Mazowieckim 
 
 

 

 

 Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany zwraca się niniejszym o udzielenie niżej 

wyszczególnionych informacji, niezbędnych dla realizacji zlecenia (na potrzeby opracowania 

Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia). 

Prosimy o udostępnienie następujących danych w obszarze projektowanej inwestycji 
i jej sąsiedztwie: 

1. o planowanych i rozpoczętych inwestycjach powiązanych przestrzennie i technologicznie 

lub oddziałujących na obszar zadania jak w temacie w sposób pośredni lub bezpośredni 

(dotyczy zwłaszcza opracowywanych dla tego obszaru dokumentacji technicznych) oraz 

udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, które 

uzyskały pozwolenie na budowę lub dla których uzyskanie pozwolenia na budowę 

planowane jest w terminie pokrywającym się z realizacją inwestycji  

2. n/t sposobu i rodzaju wykorzystywanych zasobów naturalnych, 

3. n/t emisji i występowania innych uciążliwości oddziałujących na obszar inwestycji lub 

mających źródło w tym obszarze, 

4. dotyczących obszarów o znaczeniu kulturowym, historycznym lub archeologicznym 

(zabytków wpisanych do rejestru zabytków i do ewidencji zabytków, w tym gminnej) 
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5. na temat pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych (istniejących i projektowanych), stanowisk roślin i zwierząt 

polegających ochronie 

6. n/t użytków ekologicznych (istniejących i projektowanych) 

7. informacji o obszarach, na których standardy jakościowe wód, powietrza, hałasu 

komunikacyjnego zostały przekroczone, 

8. n/t ujęć wód powierzchniowych i podziemnych wraz z podaniem danych dotyczących 

stref ochronnych ujęć,   

9. n/t możliwości występowania w rejonie objętym inwestycją płytko zalegających wód 

podziemnych, 

10. o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych wraz z nakazami zakazami lub 

ograniczeniami w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony 

zasobów wód przed degradacją, 

11. o obszarach chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne oraz innych przepisów szczególnych 

12. kwalifikacji akustycznej terenów objętych inwestycją i do niej przyległych. 

 

W odniesieniu do punktów: 4, 5, 6, 8 prosimy o wskazanie w/w elementów w pasie 300m 

od drogi objętej opracowaniem (zgodnie z załączonym planem orientacyjnym). 

 

 

W załączeniu: 

• Plan Orientacyjny 

 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Nadany, tel. 501 697 062  

 

 

 

Z poważaniem 

mgr inż. Krzysztof Nadany 
/dokument sygnowany podpisem elektronicznym/ 
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