
 

 

ŚG-7624-7/09  Kampinos, dnia 22 stycznia 2010 r. 

 

POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 
późniejszymi zmianami)  

 
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim 

 
postanawiam 

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia: 
 

polegającego na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia do drogi gminnej 
w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I odcinek 800 mb, odwodnienie do rowów 

szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na terenie 
zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice 

 

stosownie do wszczętego w dniu 16 listopada 2009 r. postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia. 

 
UZASADNIENIE 

W dniu 5.11.2009 r. p. Robert Grochowalski EUROPROJEKT z siedzibą ul. Szekspira 
2/30 Warszawa zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 
drogi od miejscowości Paprotnia do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I 
odcinek 800 mb, odwodnienie do rowów szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji 
deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare 
Gnatowice. 
Do wniosku o wydanie decyzji załączono wykaz działek ewidencyjnych, na których 
zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypisy 
z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną obejmującą przewidywany teren na którym 
realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać 
w skali 1: 1000 i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej 
wiadomości drogą obwieszczenia Wójta Gminy Kampinos z dnia 2.12.2009 r. na stronie 
internetowej BIP Urzędu Gminy Kampinos oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na 
tablicy Urzędu Gminy Kampinos. 
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko realizacja dróg 
publicznych o nawierzchni utwardzonej tego rodzaju została zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność 



przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana. Z uwagi na 
rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, przeprowadzając ocenę oddziaływania na środowisko 
projektowanego przedsięwzięcia, w dniu 2.12.2009 r. tut. Urząd wystąpił do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim o wydanie opinii dotyczącej konieczności 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia konieczności wykonania raportu, o określenie zakresu tego opracowania. 
W wydanym postanowieniu znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6614-183/09 z dnia 20 stycznia 
2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu znak: ZNS 712 – 302/45/09 z 
dnia 20.01.2010r. również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Stanowisko tut. Urzędu o odstąpieniu od konieczności opracowania raportu 
i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oparte zostało o poprzedzoną analizę 
przesłanek wynikających z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz przesłanek 
wynikających z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi 
gminnej, w tym na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz rowów po stronie 
prawej od km 0+012,71 do km 0+480,00. Całkowita powierzchnia planowanego 
przedsięwzięcia wynosi około 6400 m2, jego skala jest zatem niewielka. Projektowana 
inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami, z czego wynika brak możliwości 
kumulacji potencjalnych oddziaływań. Inwestycja poza fazą realizacji nie wiąże się 
z wykorzystywaniem zasobów naturalnych surowców i innych materiałów. Do budowy drogi 
nie przewiduje się użycia innych surowców niż materiały wykorzystywane do wykonania 
nawierzchni. Roboty jakie przeprowadzone zostaną w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
stanowią typowe roboty drogowe. Możliwe do przewidzenia niekorzystne oddziaływania 
związane z przedsięwzięciem będą krótkotrwałe, ograniczone do fazy realizacji 
przedsięwzięcia. Wody opadowe odprowadzane będą na odcinku km 0+012,71 do km 
0+480,00 do szczelnego rowu, natomiast na pozostałym, obejmującym km 0+480,00 do km 
0+800,00, do sanitarnej kanalizacji deszczowej przez wpusty deszczowe. Planowana 
inwestycja nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. 
W rejonie objętym zamierzeniem inwestycyjnym nie występują obszary objęte ochroną, 
w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych. 
Inwestycja zlokalizowana jest również poza zasięgiem obszarów objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odległości około 6 km od 
obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska. Nie stwierdzono możliwości negatywnego 
oddziaływania inwestycji na przedmiot ochrony, dla którego zachowania ustanowiono wyżej 
wymieniony obszar Natura 2000, na jego integralność, ani powiązania z innymi obszarami. 
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony będzie do najbliższego 
otoczenia miejsca jego realizacji. Oddziaływania związane z fazą realizacji będą miały zasięg 
lokalny, ograniczony do terenu oraz okresu budowy. Ich charakter będzie krótkotrwały 
i w większości odwracalny, poza przekształceniami profilu i właściwości fizykochemicznych 
gleb. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranych materiałów i informacji podanych 
w charakterystyce przedsięwzięcia, a także wyżej wymienionych opinii, w ocenie tut. Organu 
realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym 
postanowiono jak w sentencji. 
 

Pouczenie na odwrocie 



Pouczenie 
Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. EUROPROJEKT Robert Grochowalski 

ul. Szekspira 2/30 Warszawa 
2. „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. 

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 
3. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o. 

ul. 1 – Maja 6, 05-340 Kołbiel 
4. “PAGO” sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 14, 62-065  Grodzisk Wielkopolski 
5. OY POLSKA sp. z o.o. 

ul. Radiowa 24 m 14, 01-485 Warszawa 
6. KBP BWI POLSKA sp. z o.o. 

ul. Radiowa 24 m 14, 01-485 Warszawa 
7. p. Tadeusz Zygmunciak 

ul. Marymoncka 137/139 m 26, 01-946 Warszawa 
8. a/a 

 


