Warszawa, dnia 13 sierpnia 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-I.4220.512.2021.AST.2

Burmistrz Mszczonowa
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza
Mszczonowa 29 marca 2021 r., znak: G.6220.07.2021.JJ, data wpływu do tutejszego organu w dniu
6 kwietnia 2021 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionego pismem z dnia 27 lipca 2021 r.,
wyrażam opinię, że
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną
winnicą z produkcją win wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ew. 143 i 149,
j. ew. 143802_5-Mszczonów – obszar wiejski, obr. ew. 0016 – Dwórzno, na działkach oznaczonych
nr ew. 143 i 149, położonych przy ul. Spokojnej w miejscowości Dwórzno, gmina Mszczonów:
I.
II.

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66
ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

opisu planowanego przedsięwzięcia obejmującego warunki użytkowania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji;
opisu środowiska przyrodniczego terenu inwestycji oraz obszaru objętego oddziaływaniem
inwestycji, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie
przyrody;
wpływu planowanej inwestycji na cele ochrony obszarów chronionych z mocy ustawy
o ochronie przyrody;
opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
negatywnych oddziaływań na środowisko;
informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem;
przedstawienia zagadnień w formie graficznej.
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UZASADNIENIE
Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym
Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Mszczonowa o wydanie opinii co do konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 marca 2021 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia
(zwaną dalej „KIP”), informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu objętego inwestycją oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca
jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z uwagi na braki merytoryczne, Regionalny Dyrektor pismem z dnia 28 czerwca 2021 r., znak:
WOOŚ-I.4220.512.2021.AST, wezwał Burmistrza Mszczonowa do uzupełnienia braków
w przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie Burmistrza
Mszczonowa z dnia 27 lipca 2021 r.
W przedmiotowej sprawie należy zauważyć co następuje.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w§ 3 ust.1 pkt 52 lit. a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Przedsięwzięcie polega na budowie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną winnicą
z produkcją win wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 143 i 149, obręb 0016 Dwórzno.
Projektuje się zabudowę dwoma budynkami zespołu gospodarstwa agroturystycznego wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjnymi. Łączna powierzchnia zabudowy
wyniesie: 1 820 m2 – powierzchni budynków, 2 940 m2 - powierzchnia utwardzeń dojść, dojazdów
i parkingów oraz 2 300 m2 - pozostałe powierzchnie terenu przekształcone przez inwestycję, tj. łącznie
7 060 m2
Teren inwestycji położony jest w granicach Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki
Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną
środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 178 poz. 6936,
ze zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem Nr 21”). Bolimowsko – Radziejowicki z doliną Środkowej
Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21 na terenie Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną Środkowej
Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098) ww. zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, dla którego przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak
negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Biorąc powyższe pod uwagę w raporcie należy przeanalizować wpływ planowanej inwestycji
na środowisko przyrodnicze w kontekście zakazów obowiązujących w Bolimowsko – Radziejowickim
z Doliną Środkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu.
W związku z powyższym, uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1
ustawy ooś, tj. po przeprowadzeniu analizy rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia oraz jego
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usytuowania, na podstawie przedłożonej KIP i zawartych w niej założeń realizacyjnych stwierdzić
należy, że w przedmiotowej sprawie zachodzą szczególne przesłanki wymienione w art. 63 ustawy ooś
kwalifikujące realizację planowanej inwestycji do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi
przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.
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