
REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY SRODOWISKA 

WWARSZAWIE 

WOOS-l1.4222.20.2018.AG. 12 

POSTANOWIENIE 

Warszawa, dnia (; sierpnia 2019 r. 

Na podstawie art. III § la i Ib, w zwi~zku z art. 126 ustawy z dnia 14 czelwca 1960 r. Kodeks 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa") 

postanawiam 

z urzydu uzupelnic postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 22 
lipca 2019 r., znak: WOOS-l1.4222.20.20 18.AG.9, uzgadniaj~ce warunki realizacji przedsiywziycia pn.: 
"budowa drogi S7 Olsztynek (S5 1) - Plonsk (S10) ode. Pienki - Plonsk" w nastypuj~cy sposob: 

1) Po pkt 2.13 postanowienia dodaje siy punkty 2.14 - 2.21 w brzmieniu : 
,,2. 14. Pkt 3.16.3 otrzymuje brzmienie: 
,,68+229,50 - 68+304,50 (plotek przy drodze serwisowej, km drogi glownej ok. 66+700 -
66+775); S7; P. ". 
2. 15.Pkt.3.ll.8. otrzymuje brzmienie: 
"km 61+760,27 przejscie dolne wzdluz Raci~znicy. Minimalne wymiary przestrzen i dla 
migraeji zwierz~t pod obiektem: szerokosc min . 15m po obu stronach rzeki, wysokosc przeSwitu 
na ealej szerokosci stref dostypnych dla zwierz~t min. 4,5 m dla trasy ekspresowej oraz min. 4,0 
m dla drogi zbiorczej, przy zachowaniu wspolczynnika ciasnoty 02:1,5."; 
2. 16.Pkt. 3.12.15. otrzymuje brzmienie: 
"w km ok. 59+466,10 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) - przej seie dolne 
zespolone z ciekiem. Szerokosc przejscia nie mniejsza niz 13 m, w tym szerokosc pasow 
gruntowych przeznaczonych dla zwierz~t nie mniejsza niz po 3 m po kazdej stronie cieku. 
Wysokosc przestrzeni nad powierzchni~ przeznaczona dla migracji zwierz~t nie mniej sza niz 
po 2,5 m. dla obiektu naleZy zachowac wspolczynnik wzglydnej ciasnoty 02: 1,5 liczony dla calej 
szerokosci pod obiektem od poziomu powierzehni przeznaczonej dla migraeji zwierz~t. Koryto 
cieku pod obiektem nalezy udostypnic dla migracji zwierz~t. Nachylenie skarp koryta cieku pod 
obiektem i w przyleglym pasie drogowym nie moze przekraczac wartosci 1 :2, wzdluz koryta 
cieku w pasie drogowym nalezy zaehowac pasy dla swobodnej migracji zwierz~t 0 szerokosci 
nie mniej szej niz szerokosc wymagana dla pasow gruntowych pod obiektem. Dopuszcza siy 
lokowanie drog dojazdowych przebiegaj~cych rownolegle do jezdni drogi ekspresowej na 
poziomie terenu przej scia pod warunkiem odsuniycia ieh od wylotu przejscia udostypnic dla 
migracj i zwierz~t. Naehylenie skarp koryta cieku pod obiektem i w przyleglym pasie drogowym 
Ne moze przekraczac wartosci 1 :2, wzdluz koryta cieku w pasie drogowym naleZy zachowac 
pasy dla swobodnej migracji zwierz~t 0 szerokosci nie mniej szej niz szerokosc wymagana dla 
pasow gruntowych pod obiektem. Dopuszcza siy lokowanie drog dojazdowych przebiegaj~cych 
rownolegle do jezdni drogi ekspresowej na poziomie terenu przejseia pod warunkiem 
odsuniycia ich od wylotu przej Scia."; 
2.17. Pkt. 3.12.16 otrzymuje brzmienie: 
"w km ok. 62+580,40 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) - przejscie dolne 
zespolone z rzek~ Raci~znic~. Szerokosc przeJscla nie mllleJ sza niz 8 m, 
z czego szerokosc pasa gruntowego przeznaezonego dla zwierz~t po jednej stronie rzeki nie 
mniejsza niz 3 m, przy zachowanej wysokosei nad tq stref~ 2,5 m. Pas gruntowy dla zwierz~t 
po drugiej stron ie rzeki powinien przynaJ mllleJ umoi:liwiac migracjy mniejszych zwierz~t 



(szerakosc nie mniejsza niz 1,5 m, optymalnie 0 szerokoSci nie mniejszej niz 3m). Dla obiektu 
na lezy zachowae wsp6lczynnik wzglydnej ciasnoty <20,7, liczony dla calej szerokosci pod 
ob iektem od poziomu powierzchni dostypnej dla migracji zw ierzqt."; 
2. 18. Pkt. 3. 12. 17 otrzymuje brzmienie: 
"w km ok. 64+953,62 (wg koncepcji programowej i Prajektu Budowlanego) - przej scie dolne. 
Szerokose przejscia nie mniejsza niz 6 m, wysokose nad powierzchniq dla migracji zwierzqt nie 
mniej sza niz 2,5 m, dla obiektu nalezy zachowae wsp6lczynnik wzglydnej ciasnoty <20,7. 
Dragy zbiorczq i dragy dojazdowq przechodzqce przez strefy naj scia na przejscie nalezy 
odsunqe od wy lotu przejscia."; 
2.19. Pkt. 3. 12 .18 otrzymuje brzmienie: 
"w km ok. 68+056,62 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) - przejscie dolne 
zespolone z ciekiem. Szerakose pas6w gruntowych przeznaczonych dla zwierzqt nie mniej sza 
niz po 3 m po obu stronach cieku. Wysokose nad przestrzeniq przeznaczona dla migracj i 
zwierzqt nie rnniej sza niz 2,5 m. Dla obiektu nalezy zachowae wsp6lczynnik wzglydnej ciasnoty 
<20,7. Dragy zbiorczq i dragy dojazdowq przechodzqce przez strefy naj scia na przejscie naleZy 
odsunqe od wylotu przejscia."; 
2.20. Pkt. 3.13.8. b) otrzymuje brzmienie: 
"w przepustach pelniqcych funkcjy przejse dla zwierzqt nalezy zastosowac p61ki podwieszane 
o szerokosci 0,5-1 ,0 m. "; 
2.21. odstypuje siy od warunku okreSlonego w pkt. 3.16.5. a). 

UZASADNIENIE 

Postanowieniem z dnia 22 Iipca 2019 r., znak: WOOS-II.4222.20. 2018.AG.9, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Sradowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Dyrektorem") uzgodnil w ramach 
ponownej oceny oddzialywania na srodowisko warunki realizacj i ww. przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor uznal za zasadne uzupelnienie przedmiotowego postanowienia, zgodnie z 
sentencjq niniej szego postanowienia. Trese raportu oos potwierdza zasadnose uzupelnien, 0 kt6rych 
mowa w sentencji niniej szego postanowienia. Na etapie wydawania postanowienia uzgadniajqcego 
Regionalny Dyrektor dysponowal calosci" materialu, w tym raportem oos. Por6wnanie wydanego 
rozstrzygniycia z materialami zawartymi w aktach sprawy wskazuje na jego niekompletnosc. 

Zgodnie z art. 111 § la, w zwiqzku z art. 126 Kpa organ administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjy, 
moze jq uzupelnie lub sprastowae z urzydu w zakresie, 0 kt6rym mowa w § 1, w terminie czternastu dni 
od dnia doryczenia lub ogloszenia decyzji. W mysl art. 111 § 1 b, w zwiqzku z art. 126 Kpa uzupelnienie 
postanowienia nastypuje w formie postanowienia. 

Regionalny Dyrektor dqzqc do zapewnienia jasnosc i i czytelnoSci wydanego postanowienia, uznal 
zasadnose jego uzupelnienia i doprecyzowania i postanowil orzec jak w sentencji . 

Dodanie brakujqcych (zmieniajqcych trese postanowienia) punkt6w dotyczylo rozstrzygniycia, a zatem 
moglo nastqpie w drodze wydania postanowienia na podstawie art. III § 1 ail b, w zwiqzku z art. 126 
Kpa. 

POUCZENIE 

Na niniej sze postanowienie nie przysluguje ,zairuenie.?;> 
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Otrzymuja: V/.- ~t;. - ~:r~~ ~ ;''-';:: 
1. Wojewoda Mazowiecki, pI. Bankowy 3 /5'>ti~l5 " .. 'II'sz'!..w , 
2. Pan Andrzej Wiszowaty - pelnomocnik inwester.a, • 

Biuro STRABAG, ul. Koniczynowa 11 ,03-61 2 Warszawa; 
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3. Strony post,powania zgodnie z art. 49 Kpa; 
4. aa. 

Do wiadomosc i: 
I. Panstwowy Woj ew6dzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Ze lazna 79, 00 - 875 Warszawa, 
2. Dyrektor Regionalnego ZafZljdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, UI. Zarzecze 13 8 , 03-194 Warszawa. 
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