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Warszawa, dnia llt'= maja 2018 r. 

Postanowienie 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej "Kpa"), w zwi~zku z art. 63 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 r. poz. 1405 
ze zm., zwanej dalej "ustaw~ ooS"), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2017 r. W6jta Gminy 
Baboszewo w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

postanawiam 

nie nakladac obowi~zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegaj1)cego na przebudowie drogi gminnej nr 300144W relacji Mystkowo - Cieszkowo Kolonia, 

Uzasadnienie 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego 
dalej "Regionalnym Oyrektorem") wplyn1)1 wniosek W6jta Gminy Baboszewo 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Uzupelnienie wniosku 
wplynylo 18 wrzesnia 2017 r. Uzupelnienie karty informacyjnej przedsil'wziycia wplynylo w dniu 
26 paidziemika 2017 r. 

Analiza wniosku wykazala, i.e wnioskodawc1) jest jednostka samorz~du terytorialnego i tym samym 
potwierdzila - wynikaj1)C1! z art. 75 ust. 1 pkt I lit. I) ustawy oos - wlasciwosc Regionalnego 
Oyrektora. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej 
inwestycji zaliczaj1)j1) do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporz1)dzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mog1)cych znacz1)co oddzialywac 
na srodowisko (Oz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Regionalny Oyrektor uzyskal opiniy Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego 
w Plonsku (zwanego dalej "PPIS") z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: PPIS-ZNS-712-174/20 17, 
wskazuj1)c1) na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
dla ww. przedsiywziycia. Ponadto Regionalny Oyrektor wyst1)pil pismem z dnia 12 marca 2018 r. 
do Oyrektora Regionalnego Zarz1)du Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 wydanie opinii w sprawie 
obowi1)zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego 
przedsiywziycia. Organ wlasciwy do wydania oceny wodnoprawnej nie zaj1)1 stanowiska 
w przedmiotowej sprawie. W zwi1)zku z wejsciem w Zycie przepis6w ustawy z dnia 31 stycznia 
2018 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r. poz. 710) zmieni'li~cych przepisy ustawy 
oos, dla spraw wszczytych i niezakonczonych przed dniem 1 stycznia 2018 r. dotycz1)cych decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalny Dyrektor nie ma obowi1)zku wyst~pienia 0 wydanie 
opinii do organu wlasciwego w sprawach ocen wodnoprawnych. 

Po przeprowadzeniu wlasnej - uwzglydniaj~cej uwarunkowania przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy 
oos - analizy dostarczonych wraz z wnioskiem material6w, Regionalny Oyrektor postanowil 
nie nakladac na inwestora obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia 
na srodowisko, argumentuj~c to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowall w przedstawiony 
ponii.ej spos6b. 

1 



I) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia. z uwzglednieniem: 
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. a takze 

istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie: 

Przedsic;wzic;cie bc;dzie polegalo na przebudowie odcinka istniej~cej drogi gminnej nr 300144W 
o dlugosci okolo 1,6 km i nawierzchni bitumicznej w zlym stanie technicznym. Przedmiotowy 

odcinek ww. drogi przebiega przez miejscowosci Mystkowo i Cieszkowo Kolonia i posiada 
znaczenie jedynie lokalne, umozliwiaj~c dojazd do zlokalizowanych wzdluz niej zabudowan, 
siedlisk i terenow uprawnych. 

Zakres robot planowanej inwestycji obejmuje: 

- profilowanie terenu przyleglego do jezdni w celu wykonania poszerzenia istniej~cej nawierzchni 
bitumicznej z zagc;szczeniem podloza (poszerzenie nawierzchni z 4 do 5 m), 

- ulozenie warstwy wzmacniaj~cej z kruszywa lamanego na poszerzeniu jezdni, 
- ulozenie warstwy wi~z~cej i scieralnej z betonu asfaltowego na calej szerokosci projektowanej 

drogi, 
- umocnienie projektowanych poboczy pospolk~, 

- przebudowc; istniej~cych rowow (odmulenie, korekta skarp), 
- wykonanie zjazdow 0 nawierzchni z pospolki wraz z umieszczeniem przepustow w Iinii rowow 

przydromych, 
- wycinkc; drzew koliduj~cych z inwestycj~, 

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami. w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan 
przedsiewzie6 realizowanych i zrealizowanych dla ktorych zostala wvdana decyzia 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie na ktolym planuje sie realizacje 
przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsi,wziecia lub kt6rych oddzialywania 
mieszcza si, w obszarze oddzialywania planowanego przedsi,wzi,cia w zakresie, w jakim ich 
oddzialywania moga prowadzi6 do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzi,ciem: 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazuj~ na brak mozliwosci wyst~pienia 
oddzialywan skumulowanych z innymi przedsic;wzic;ciami. 

c) rMnorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby. wody 
i powierzchni ziemi: 
Realizacja przedsic;wzic;cia nie przyczyni siC; w sposob istotny do zmniejszenia r6znorodnosci 
biologicznej terenu inwestycji. 
Na etapie realizacji bC;d~ wykorzystywane nastc;puj~ce surowce i materialy: 
- kruszywo, ok. 600 Mg, 
- mieszanka mineralno-asfaltowa, ok. 1600 Mg, 
- paliwa (olej napc;dowy do maszyn i pojazd6w), 
- woda. 

d) emisji i wyst,powania innych uciazliwosci: 
W czasie trwania prac budowlanych mog~ wyst~pi6 okresowe przekroczenia norm halasu, 
jednakZe wplyw ten bc;dzie krotkotrwaly i charakteryzowal siC; niskim poziomem uci~zliwosci. 
Etap realizacji przedsic;wzic;cia wi~zal siC; bc;dzie z emisj~ substancji pylowych i gazowych, kt6ra 
bc;dzie spowodowana prac~ maszyn i urz~dzeJ\ budowlanych oraz cic;zkich pojazdow 
transportowych dowoz~cych niezbc;dne kruszywo, materialy oraz surowce. 

e) ocenionego w oparciu 0 wiedz, naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof 
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu utvwanych substancji i stosowanych technologii, 
w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu: 
Przedmiotowe przedsic;wzic;cie nie stwarza ryzyka wyst~pienia powaznych awarii lub katastrof 
naturalnych czy budowlanych. 

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wPIvwu na srodowisko, 
w przypadkach gdy planuje si, ich powstawanie: 
Odpady powstaj~ce na etapie realizacji i eksploatacji przedsic;wzic;cia bC;d~ zagospodarowane 
zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami. 
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g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wvnikajacego z emisji: 
Przedmiotowe przedsiywziycie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi . 

2) Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska. 
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uZytkowaniu terenu. zdolnosci samooczyszczania 
sie srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych. walorow przyrodniczych i krajobrazowvch 
oraz uwarunkowan miej scowvch planow zagospodarowan ia przestrzennego - uwzgledniajace: 

a) obszary wodno-blotne. inne obszary 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych. w tym siedliska 
legowe oraz ujscia rzek: 
W zasiygu oddzialywania inwestycji nie wystypqjq obszary wodno-blotne oraz inne tereny 
o plytkim zaleganiu wod podziemnych. 

b) obszary wvbrzezy i srodowisko morskie: 
Przedmiotowe przedsiywziycie leZy poza obszarami wybrzezy 
morskiego. 

c) obszary gorskie lub lesne: 
Przedmiotowe przedsiywziycie leZy poza obszarami gorskimi i lesnymi. 

me dotyczy srodowiska 

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne ujec wod i obszary ochronne zbiornikow wod 
srod ladowvch: 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze na terenie inwestycji nie wystypujq obszary objyte 
ochron'!, w tym stref)- ochronne ujyC wod i obszary ochronne zbiornikow wod srodlqdowych. 

e) obszary wymagajace spec jalnej ochrony Ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin. grzybow 
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w tym obszary Natura 
2000. oraz pozostale formy ochrony przvrody: 
Obszar przewidziany pod inwestycjy znajduje siy poza granicami korytarzy ekologicznych i nie 
wystypujq na nim lasy lygowe. Inwestycja dotyczy przebudowy istniejqcej drogi gminnej. 
W zwiqzku z powyzszym nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt oraz 
nie dojdzie do zachwiania rM.norodnosc i biologicznej terenu. Z przyrodniczego punktu widzenia 
realizacja przedsiywzic;cia nie spowoduje zagrozenia dla ustanowionych celow srodowiskowych 
JCWP i JCWPd. 

Teren pod ww. inwestycjc;, polozony jest poza obszarami objc;tymi ochronq na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). 

Najblizej polozony obszar Natura 2000 Aleja Pachnicowa PLH140054 znajduje siC; w odleglosci 
ok. 17 km w kierunku poludniowo-wschodnim od planowanej inwestycj i. 

f) obszary na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje 
prawdopodobienstwo ich przekroczenia: 
W rejonie realizacji inwestycji nie wystypujq obszary na ktorych standardy jakosc i srodowiska 
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. 

g) obszary 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne: 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w rejonie realizacji inwestycji nie wystypujq obszary 
o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gestosc zaludnienia: 
Gystosc zaludnienia gminy Baboszewo wynosi 50 os./km2 

i) obszary przylegajace do jezior: 
W zasiygu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystypujqjeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
W rejonie realizacji przedsiywziycia brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe: 
Ze wzglydu na rodzaj i skaly przedmiotowego przedsiywziycia planowane zamierzenie 
inwestycyjne nie bydzie stwarzac zagrozen dla osiqgniycia celow srodowiskowych jednolitych 
czysci wod okreslonych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly", 
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przyj,tym rozporzqdzen iem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Oz. U. z 20 16 r. 
poz.1911). 

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow 
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz Walt. 62 ust. I pkt I ustawy oos, wynikajace z: 

a) zas iegu oddzia!vwania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci na ktora przedsiewziecie moze 
oddzialywac: 
Zas iyg przestrzenny oddzialywania przedsi,wzi,cia ograniczy si, do najblizszego otoczenia 
miej scajego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze: 
Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko . 

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia 
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania: 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji stwierdzajq brak mozliwosci wystqpienia 
oddzialywan 0 znacznej wielkosci, intensywnosci lub zlozonosci. Planowane przedsiywziycie nie 
b,dzie znaCZqCO negatywnie oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajq wystqpienie oddzialywan na etapie 
realizacji przedsiywziycia. Bezposrednie oddzialywania b,dq mialy jedynie zasi,g lokalny 
i ograniczq siy do najblizszego otoczenia inwestycji. 

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia bydq krotkotrwale i odwracalne. 
Oddzialywania na etapie eksploatacji nie bydq powodowaly przekroczenia obowiqzujqcych 
standardow srodowiska. 

1) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan 
przedsiewziec realizowanych I zrealizowanych dla ktorych zostala wydana decyzja 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, zna jdujacych s ie na terenie na ktorym planuje sie realizacje 
przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania 
mieszcza sie w obszarze oddzialywania plano wane go przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich 
oddzialywania moga prowadzic do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem: 
lnformacje zawarte w przedlozonej dokumentacji wskazujq na brak mozliwosci wystqpienia 
oddzialywan skumulowanych z innymi przedsiywzi,ciami . 

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania: 
Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robot budowlanych oraz jakosc 
przewidzianych do wykorzystania materialow maksymalnie ograniczajq prognozowane 
oddzialywania na srodowisko. 

Po analizie przedlozonych dokumentow, biorqc pod uwagy powyzsze oraz opiniy PPIS, postanowiono 
jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przyshlguje zazalenie. Strona niezadowolona z rozstrzygniycia moze 
je podwazac w decyzji nastypczej (w trybie art. 142 Kpa). 
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Otrzymuja: 
I. W6jt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
2. Strony post,powania wg art. 49 Kpa, 
3. ala. 

Do wiadomosci: 
1. Palistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plolisku, ul. H. Sienkiewicza 7 A, 09-100 Plolisk, 
2. Dyrektor RegionaJnego Zarz~du Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 

03-194 Warszawa. 
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