
REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SRODOWISKA 

WWARSZAWIE 

WOOS-I1.4222.21.2018.DF.II 

POST ANOWIENIE 

Warszawa, dnia C sierpnia 2019 r. 

Na podstawie art. III § I a i I b, w zwiqzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa") 

postanawiam 

z urz~du uzupelnic postanowienie Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 26 
lipca 2019 r. , mak: WOOS-II.4222.21.2018.DF.9, uzgadniajqce warunki realizacji przedsi~wzi~cia pod 
nazwq: Budowa drog; S7 Olsztynek (S51) - PIOIisk (S10) ode. Strzegowo - Pienki w nast~pujqcy spos6b: 

I) Po pkt 2.16 postanowienia dodaje si~ punkty 2.17 - 2.27 w brzmieniu: 
,,2.17. Pkt 3.11.6 otrzymuje brzmienie: 
"przejscie MS/PZOdp-39,3 w km ok. 39+3 18,87 (kilometraz wg koncepcji programoweJ I 

Projektu Budowlanego). Polndniowy (w~zszy) brzeg rzeki - zaprojektowany zostal 
nieutwardzony pas dla migracji zwierzqt, 0 szerokosci 20 m, wysokosc nad pasem dla migracji 
zwierzqt wynosi 4,5 m. P6lnocny (szerszy) brzeg rzeki - zaprojektowane zostaly nieutwardzone 
pasy dla migracji zwierzqt 0 szerokosci 26,2 m i 33,8 m. Wysokosc nad pasem dla migracji 
zwierzqt wynosi 4,5 m - brzeg poludniowy oraz 5 m - brzeg p6lnocny"". 
2.18. PkU .11.7 otrzymuje brzmienie: 
"przejscie garne w km ok. 56+020,85 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) 
przejscie garne. Przestrzen dost~pna dla migracji zwierzqt w najw~zszym miejscu obiektu 
wynosi 25,0 m, ana najsciach na przejscie 104 m i 100 m"; 
2.19. Pkt. 3.12.9. otrzymuje brzmienie: 
"w km ok. 35+967,62 przejscie dolne. Przejscie prowadzone pod jezdniami zarawno drogi 
ekspresowej, jak i drogi zbiorczej. Dopuszczalne umiejscowienie drogi dojazdowej w strefie 
dojscia do przejscia pod warunkiem odsuni~cia drogi od wylotu przejscia. Szerokosc przejscia 
nie mniejsza niz 6 m, wysokosc nad powierzchniq dla migracji zwierzqt nie mniejsza niz 2,5 m. 
Dla obiektaw naleZy zachowac wspalczynnik wzgl~dnej ciasnoty <:2:0,7"; 
2.20. Pkt. 3.12.10 otrzymuje brzmienie: 
"km ok. 37+789,17 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) - przejazd drogowy 
dostosowany do funkcji przejscia dla zwierzqt 0 nasti(pujqcych parametrach: szerokosc 34,60 m 
(szerokosc przejscia dla zwierzqt 10,0 m) wysokosc 4,70 m, wsp. wzgl~dnej ciasnoty 1,36"; 
2.21. Pkt. 3.12.11 otrzymuje brzmienie: 
"km ok. 41+842,49 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) - przejscia dolne 
zespolone z ciekiem. Calkowita szerokosc przejscia wynosi 11,0 m. Szerokosc pas6w 
gruntowych przeznaczonych dla zwierzq!: 2 x 3,0 m. Wysokosc nad powierzchniq przeznaczonq 
dla migracji zwierzqt wynosi 2,6 m Nachylenie skarp cieku pod obiektem i w przyleglym pasie 
drogowym nie przekracza 1:2. R6wnolegle do jezdni drogi ekspresowej na poziomie przejscia 
zaprojektowane zostaly drogi: Os. 10 orazZslOb i-I "; 
2.22. Pkt. 3.12.12 otrzymuje brzmienie: 
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"w km ok. 44+520,85 (wg koncepeji programowej i Prajektu Budowlanego) przejscie dohle. 
Przejsc ie prowadzone pod jezdn iami zarowno drogi ekspresowej, jak i dragi zbiorczej. Brak 
drag dojazdowych w najseiu na przejscie. Szerokosc przejscie nie mniejsza niz 8 m, wysokosc 
przejseia nie mniejsza niz 2,5 m. Dla obiektow nalezy zachowac wspolczynnik wzgl<;dnej 
ciasnoty QO,7"; 
2.23. Pkt. 3.12.13 otrzymllje brzmienie: 
"w km ok. 47+748,66 (wg koncepcji programowej i Projektu Budowlanego) - przejscie dolne 
zespolone z ciekiem. Calkowita szerokosc przejseia wynosi 11 ,35 m. Szerokosc pasow 
grllntowyeh przeznaczonych dla zwierzqt 2 x 3,05 m po kazdej stronie cieku. Wysokosc nad 
powierzchniq przeznaczonq dla migracji zwierzqt min. 2,5 m, wsp. wzgl"dnej ciasnoty 0,73. 
W strefie dojscia do przejscia lImiejscowiono drog" Dsl8 odsuni<;tq 0 ok. 15,70 m od wylotll 
do przej sc ia"; 
2.24. Pkt. 3.12.14 otrzymllje brzmienie: 
"w km ok. 50+210,85 (wg koncepcji pragramowej i Projektll Budowlanego) przejScie dolne. 
Przejseie prowadzone pod jezdniami zarowno drogi ekspresowej, jak i drogi zbiorczej. 
Dopuszcza si" lokalizaej<; drogi dojazdowej na poziomie terenu w strefie najseia na przejseie, 
pod warunkiem odsuni<;eia jej od wylotu obiektu. Szerokosc przejScia nie mniejsza niz 8 m, 
wysokose przejseia nie mniejsza niz 2,5 m. dla zespolu obiektow nalezy zaehowae 
wsp6lczynnik wzgl"dnej eiasnoty Q O,7"; 
2.25. Pkt. 3.13.8b otrzymuje brzmienie: 
"w przepllstaeh pelniqeyeh funkej" przejsc dla zwierzqt nalezy zastosowae p6lki podwieszane 
o szerokosci 0,5-1,0 m"; 
2.26. Pkt. 3.16.5 otrzymuje brzmienie: 
"ze wzgl,du na projektowane rozwiqzania drogowe nie ma mozliwosci wbudowania p/otk6w 
w skarpy dr6g"; 
2.27. Pkt. 3.21.1 otrzymuje brzmienie: 
"zielen dogyszczaj,!c,! nalezy wykonac w slrefie brzegowej lasow Skarbu Par'lslwa, poza lilliaIlli 
rozgraniezajqcymi dragi S7. Szczeg6towq lokalizacj, i sk/ad gatunkowy okreslie w uzgodnieniu 
z Lasami Panstwowymi po wykonaniu wyeinek lasow w pasie drogoWYIll". 

UZASADNIENIE 

W dniu 26 lipea 2016 r. Regionalny Dyrektor Oehrony Sradowiska w Warszawie (zwany dalej 
"Regionalnym Dyrektorem") wyda/ postanowienie, znak: WOOS-II.4222.21.20 18.DF.9, uzgadniajqce 
warunki real izaej i przedsi,wzi<;cia pod naZWq: Budowa dragi S7 Olsztynek (S51) - Pl011Sk (SID) 
ode. Strzegowo - Piefdd. 

Regionalny Dyrektor uznal za zasadne uzupelnienie przedmiotowego postanowienia, zgodnie 
z sentenejq niniejszego postanowienia. TreSe raportu oos potwierdza zasadnose uzupelnien, 0 kt6ryeh 
mowa w senteneji niniejszego postanowienia. Na etapie wydawania postanowienia uzgadniajqcego 
Regionalny Dyrektor dysponowal ealoSciq materialu, w tym raportem 005. Porownanie wydanego 
rozstrzygni"eia z materia/ami zawartymi w aktaeh sprawy wskazuje najego niekompletnosc. 

Zgodnie z art. III § I a, w zwiqzku z art. 126 Kpa organ administraeji publieznej , kt6ry wydal deeyzj" 
moze jq uzupelnic lub sprostowae z urz,du w zakresie, 0 ktorym mowa w § I, w terminie ezternastu dni 
od dnia dor,ezenia lub og/oszenia deeyzji .. W mysl art. III § I b, w zwiqzku z art. 126 Kpa uzupe/nienie 
postanowienia nast<;puje w fonnie postanowienia. 

Regionalny Dyrektor dqzqe do zapewnienia jasnosei i czytelnosei wydanego postanowienia, uzna/ 
zasadnosc jego uzupelnienia i dopreeyzowania i postanowi/ orzee jak w senteneji. 
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Dodanie brakllj~cych (zm ieniaj~cych tresc postanowienia) punkt6w dotyczylo rozstrzygni<;c ia, a zatem 
moglo nast~pic w drodze wydania postanowienia na podstawie art. I II § I a i I b w zwi~zku z art. 126 
Kpa. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przyslllgllj e zaialenie. 

Otrzymuja: 
I . Wojewoda Mazowiecki 

pI. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa; 

2. Pelnomocnik GDDKiA - Pan Andrzej Wiszowaty 
Biuro STRABAG 
ul. Koniczynowa I I 

.,f 3. 
03-612 Warszawa; 
Strony post<;powania zgodnie z art. 49 Kpa; 

4. aa. 

Do wiadomosci: 
I. Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 

ul. lelazna 79 
00 - 875 Warszawa; 

2. Dyrektor Regiona lnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
ul. Zarzecze J3 B 
03- 194 Warszawa. 

3 

KEGIONAU,Y DYRF-KTG:\ 

OCh!"OHY srUdOr';'~" Vh",," '.\ , 

A.'·k .. ,,::di:lS~ $I::n::, . .I., 
f 

I ) 




