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W odpowiedzi na pismo Burmistrza Mszczonowa z dnia 9. maja 2022 r., syg.: 
G.6220.07.2021.JJ, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia oraz żądane informacje uzupełniające 
do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win, 
zlokalizowanego na działkach nr ewid. 143 i 149 przy ul. Spokojnej w m. Dwórzno, w gminie 
Mszczonów (jedn. ewid. 143802_5-Mszczonów – obszar wiejski, obr. ewid. 0016 – Dwórzno). 
 
 

I. W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY 

1) odnośnie zakazów obowiązujących w Bolimowsko-
Radziejowickim z Doliną Środkowej Rawki obszarze 
chronionego krajobrazu 

Teren inwestycji położony jest w granicach Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej 
Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje rozporządzenie 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.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest 
obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003, oddalony o ok. 8,8 km od granic inwestycji.  
Należy przeanalizować wpływ planowanej inwestycji na środowisko w kontekście zakazów 
obowiązujących w Bolimowsko-Radziejowickim z Doliną Środkowej Rawki Obszarze 
Chronionego Krajobrazu, w szczególności do zakazu 8) tj.” lokalizowania obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”, wraz z przedstawieniem w formie graficznej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości co najmniej 50 m od brzegów zbiornika 
znajdującego się na zachód od terenu realizacji inwestycji; 
 
 
 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do wprowadzonych 
w drodze ww. rozporządzenia zakazów obowiązujących w granicach Bolimowsko-
Radziejowickiego z Doliną Środkowej Rawki obszaru chronionego krajobrazu: 
 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 
 
Zgodnie z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej planowane 
przedsięwzięcie nie będzie związane z zabijaniem zwierząt ani niszczeniem ich schronień 
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i miejsc rozrodu, w związku z tym nie wymaga uzyskania zezwolenia na ustępstwa od tego 
zakazu. 
 
2) 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) planowane 
przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz §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), ze względu na powierzchnię 
zabudowy inwestycji nie mniejszą niż 0,5 ha na obszarze objętym jedną z form ochrony 
przyrody.  

Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie o powierzchni większej niż 0,5 ha 
zlokalizowane jest na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Środkowej Rawki obszaru 
chronionego krajobrazu uznaje się, że może ono potencjalnie znacząco negatywnie 
oddziaływać na jego stan, a w szczególności na przedmiot ochrony, dla których ww. obszar 
został ustanowiony.  

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zespołu 2 budynków agroturystycznych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz terenami rekreacyjnymi na łącznej powierzchni działek 10700 
m kw, (1,07 ha) z czego powierzchnia inwestycji wynosi 7060 m kw. (0,706 ha), w tym 1820 
m kw. – pow. zabudowy budynkami, 2940 m kw. – pow. utwardzeń, dojść, dojazdów i 
parkingów, 2300 m kw. – pow. pozostałych zmienionych przez inwestycję, która znajduje się 
na terenie ww. obszaru chronionego, dla którego obowiązujące są 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 zapisami ww. „Rozporządzenia 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.  
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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.  

Wyniki szczegółowej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
zaprezentowane w raporcie oraz niniejszym aneksie wykazały brak negatywnego wpływu na 
ochronę przyrody i ochronę krajobrazu miejscowego obszaru chronionego krajobrazu. 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych; 

Na terenie działek objętych planowanym przedsięwzięciem brak jest zieleni drzewiastej. 
Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z koniecznością likwidowania zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Projekt przedsięwzięcia został zaadaptowany do 
architektury miejscowego krajobrazu. 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

Planowane przedsięwzięcie nie dotyczy wydobywania kopalin do celów gospodarczych. 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane z wykonywaniem prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu. Projekt przedmiotowej inwestycji uwzględnia miejscową 
rzeźbę terenu, z wykorzystaniem naturalnego pagórka oraz częściowego nachylenia terenu w 
stronę sąsiedniego zbiornika wodnego. 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian stosunków wodnych. W 
granicach działek objętych inwestycją brak jest jakichkolwiek cieków wód powierzchniowych. 
Poziom lustra wód podziemnych znajduje się poniżej głębokości planowanych wykopów 
ziemnych. 
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7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  

W granicach działek objętych procedowanym przedsięwzięciem brak jest jakichkolwiek 
zbiorników wodnych. Jednocześnie przedsięwzięcie nie wymaga likwidowania zbiorników 
wodnych w sąsiedztwie. 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej 

Ww. zakaz dotyczący zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m 
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych (…) został zmieniony w drodze 
rozporządzenia nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r. (Dz. Urzęd. 
Woj. Maz. Nr 194 z 2008 r., poz. 7022) i obecnie nie dotyczy lokalizowania obiektów 
budowlanych (…) poza pasem szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
naturalnych zbiorników wodnych w terenach istniejącej przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia zwartej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, w przypadku braku 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest aktualnie objęty obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z informacją udzieloną w Zaświadczeniu 
Burmistrza Mszczonowa z dnia 20. czerwca 2022 r. teren objęty inwestycją przy ul. Spokojnej 
w Dwórznie, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, był obszarem zabudowy 
zagrodowej, którego dotyczy wyjątek ustępstwa od ww. zakazu. 
 
Usytuowanie planowanych budynków w zabudowie zagrodowej i usługowej w odległości 
minimalnej 20 m poza „pasem ochronnym” od zbiornika wodnego utworzonego na rzece Pisia 
Gągolina spełnia wymogi §1 pkt 3 ust. 3, ppkt 2 ww. rozporządzenia. 
 
Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż sąsiadujący z działkami objętymi przedsięwzięciem 
brzeg zbiornika wodnego dotyczy zbiornika zaporowego utworzonego poprzez sztuczne 
spiętrzenie wody na rzece, zatem nie jest brzegiem naturalnego zbiornika wodnego. 
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2) odnośnie inwentaryzacji przyrodniczej terenu 
przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2a, 2b 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. 2373, ze zm., zwanej dalej „ustawą 
ooś”) raport ooś należy uzupełnić o inwentaryzację przyrodniczą (zwierząt i roślin), przez którą 
rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania 
elementów środowiska przyrodniczego, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki 
inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki powinny stanowić załącznik do raportu 
lub inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych.  
W zakresie ww. pkt. 2 wezwania, należy wskazać, że zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 2a, 2b ustawy 
ooś, raport ooś powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych 
w art. 62 ust. 1 ww. ustawy oraz zawierać m.in. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez 
którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania 
elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem 
zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 
załącznik do raportu. Wykładnia powyższej regulacji wskazuje, że inwentaryzacja przyrodnicza 
musi zostać przeprowadzona, przy czym nie zawsze będzie polegała na książkowo- definicyjnym 
określeniu „zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania 
elementów środowiska przyrodniczego”. Ustawodawca dopuścił inne desygnaty niż powyżej 
określone badania terenowe, które będą spełniały przesłanki inwentaryzacji w rozumieniu art. 
66 ust. 1 pkt 2a ustawy ooś, tj. inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów 
przyrodniczych, przez które należy rozumieć dane posiadające walor danych naukowych (np. 
inwentaryzacja terenu na potrzeby innej inwestycji na tym terenie albo wcześniejsze 
inwentaryzacje). Innymi słowy jeśli dla danego terenu są aktualne dane przyrodnicze, np. inny 
podmiot prowadził obserwacje na tym terenie i możliwy jest szczegółowy opis przyrodniczy dla 
obszaru objętego inwestycją to w takim przypadku nie ma konieczności prowadzenia 
inwentaryzacji. Konieczność taka istnieje natomiast jeśli nie ma dokumentu/opracowania na 
podstawie którego można dokonać szczegółowego opisu elementów przyrodniczych do 
dokonania oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Informujemy, że przedłożony raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko zawiera zarówno wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby tegoż 
raportu w granicach działek inwestycji oraz w obszarze sąsiednim o promieniu znacznie 
przekraczającym potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, jak również 
wyniki inwentaryzacji terenu doliny Pisi Gągoliny i stawu w Dwórznie, tj. terenu zawierającego 
się w ww. obszarze, przeprowadzonej na potrzeby innej inwestycji – linii elektrycznej NN 400 
kV Kozienice-Ołtarzew. Wyniki prac własnych oraz ww. wyniki prac obcych, z których 
skorzystano zostały zebrane i zaprezentowane w rozdziale 3. „Opis elementów przyrodniczych 
środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko”. 
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Metodyka pracy, w tym prac terenowych (inwentaryzacyjnych) została opisana w 
przedłożonym raporcie w rozdziale 11. „Opis zastosowanych metod prognozowania”. 
 
Pomimo tego, w celu uzupełnienia zebranych i zaprezentowanych w raporcie danych z okresu 
jesienno-zimowego (oraz wiosenno-letniego z lat wcześniejszych), na potrzeby procedowanego 
postępowania przeprowadzono dodatkowe prace inwentaryzacyjne (obserwacje terenowe i 
poszukiwania oraz nasłuchy ultradźwięków nietoperzy – detektorem firmy Anabat) 
zrealizowane 29. maja oraz 11 i 22. czerwca 2022 r., tj. w okresie pełnej wegetacji roślin oraz 
wysokiej aktywności większości zwierząt, w tym w okresie lęgowym ptaków i żerowania 
nietoperzy. 
 
Wyniki ww. prac zebrano w poniższych zestawieniach tabelarycznych (tabele nr 1–6). 
 
W celu syntetycznej ilustracji walorów przyrodniczych terenu w obszarze inwestycji oraz w 
jego bliskim sąsiedztwie najświeższe dane scalono z danymi zaprezentowanymi uprzednio w 
raporcie. 
 
Podczas dodatkowych (uzupełniających) prac inwentaryzacyjnych, w tym wnikliwych 
poszukiwań wykonanych w okresie wegetacyjnym w granicach działek inwestycyjnych oraz w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykazano kilkadziesiąt kolejnych gatunków roślin, jednak 
wyłącznie pospolitych. 
 
W granicach działek inwestycyjnych nie ujawniono nieznanych wcześniej istotnych walorów 
przyrodniczych, w tym gatunków podlegających prawnej ochronie gatunkowej, za wyjątkiem 
okresowo żerujących, częściowo chronionych trzmieli (6 gatunków) zapylających kwitnącą w 
czerwcu w miejscowej uprawie grykę zwyczajną oraz nielicznych, ściśle chronionych, nocków 
dużych żerujących wzdłuż linii zadrzewień rosnących na zachodniej granicy terenu 
przedsięwzięcia (od strony stawu w Dwórznie). 
 
W sąsiedztwie terenu inwestycji, w wyniku opisywanych dodatkowych prac 
inwentaryzacyjnych, stwierdzono niespotkane tu wcześniej następujące gatunki prawnie 
chronione: grzebiuszka ziemna, pleszka oraz nietoperze (nocek rudy, mopek zachodni, mroczek 
późny, borowiec wielki i karlik malutki). 
 
Wyniki przeprowadzonych dodatkowych prac inwentaryzacyjnych zasadniczo nie zmieniły 
sformułowanych wcześniej wniosków, jak i zaleceń dotyczących przewidywanego 
oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrodnicze, przedstawionych w przedłożonym 
raporcie, gdyż teren przedsięwzięcia w całości pozostaje niezmiennie w tym samym 
zagospodarowaniu rolniczym (obecnie uprawa gryki) a wobec podtrzymania uprawy nie 
podlegał sukcesji naturalnej. 
 
W załączeniu niniejszego aneksu przedkładamy również uzupełniającą poglądową 
dokumentację fotograficzną wykonaną podczas dodatkowych inwentaryzacyjnych prac 
terenowych (załącznik nr 1). 
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Miejsce (lokalizacja w 

odniesieniu 
do terenu 

przedsięwzięcia) 

Środowisko/ siedlisko Przedstawiciele flory 
drzewiastej 

Przedstawiciele flory 
zielnej 

Działki 
nr ewid. 143 i 149 teren 
przedsięwzięcia, 
w całości 

pole uprawne, 
monokultura agrarna 

brak gryka zwyczajna 
Fagopyrum esculentum 
(uprawa monokulturowa) 

rzepak 
Brassica napus 
(nieliczna domieszka) 

na obrzeżu uprawy – 
pospolite gatunki traw i 
innych „chwastów” 
polnych, tj. 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

rzeżucha łąkowa 
Cardemine pratensis 

babka lancetowata 
Plantago lanceolata 

szczawik żółty 
Oxalis stricta 

glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus 

jasnota purpurowa 
Lamium purpureum 

powój polny 
Convolvulus arvensis 

skrzyp polny 
Equisetum arvense 

rdest ziemnowodny 
Persicaria amphibia 

rdest plamisty 
Polygonum persicaria 

podagrycznik pospolity 
Aegopodium podagraria 

przytulia czepna 
Gallium aparine 
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przytulia pospolita 
Gallium mollugo 

trybula leśna 
Anthriscus sylvestris 

marchew zwyczajna 
Daucus carota 

bniec biały 
Melandrium album 

nawrot polny 
Buglossoides arvensis 

świetlik łąkowy 
Euphrasia rostkoviana 

rzodkiew świrzepa 
Raphanus raphanistrum 

tasznik pospolity 
Capsella bursa-pastoris 

tobołki polne 
Thlaspi arvense 

krwawnica pospolita 
Lythrum salicaria 

gwiazdnica pospolita 
Stellaria media 

krwawnik pospolity 
Achillea millefolium 

nostrzyk żółty 
Melilotus officinalis 

koniczyna biała 
Trifolium repens 

pięciornik kurze ziele 
Potentilla erecta 

mniszek pospolity 
Taraxacum officinale 

ostrożeń polny 
Cirsium arvense 

mlecz polny 
Sonchus arvensis 

komonica zwyczajna 
Lotus corniculatus 
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fiołek trójbarwny 
Viola tricolor 

iglica pospolita 
Erodium cicutarium 

dymnica pospolita 
Fumaria officinalis 

wyka ptasia 
Vicia cracca 

przetacznik ożankowy 
Veronica chamaedrys 

niezapominajka polna 
Myosotis arvensis 

komosa biała 
Chenopodium album 

nawłoć późna 
Solidago gigantea 

nawłoć kanadyjska 
Solidago canadensis 

Działka nr ewid. 142 – 
skraj wschodni położony 
przy północno-
wschodniej granicy 
terenu przedsięwzięcia 

las/ sztuczne nasadzenie robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 
(grupa kilkunastu drzew) 

glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

jasnota biała 
Lamium album 

Działka nr ewid. 142 – 
ściana lasu wzdłuż 
północnej granicy terenu 
przedsięwzięcia 

las/ sztuczne nasadzenie 3 rzędy modrzewi 
europejskich Larix 
decidua (wys. ok. 15-20 
m) 

czeremcha zwyczajna 
Padus avium (na skraju 
pod okapem modrzewi) 

 

runo śladowe z uwagi na 
duże zwarcie i 
zacienienie, w 
większości ścioła iglasta; 
jedynie na obrzeżu 
dominująca roślinność 
segetalna 
i trawy 

glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

bodziszek cuchnący 
Geranium robertianum 

babka pospolita 
Plantago major 
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czosnaczek pospolity 
Arrialia petiolata 

trybula leśna 
Anthriscus sylvestris 

niecierpek 
drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora 

Działki nr ewid. 142 
i 141 – pas szer. ok. 50, 
na północ od granicy 
działki inwestycyjnej 
nr ewid. 143 

las/ sztuczne 
nasadzenie, pełne 
zwarcie 

świerk pospolity 
Picea abies 
(wnętrze lasu) 

modrzew europejski 
Larix decidua 
(obrzeża lasu) 

runo śladowe z uwagi na 
duże zwarcie i 
zacienienie, w 
większości ścioła iglasta 

Działki nr ewid. 142 
i 141 – wydzielenie na 
północny zachód od 
naroża działki 
inwestycyjnej nr ewid. 
143 

las/ zadrzewienie na 
obrzeżu zbiornika 
wodnego, luźne zwarcie 

olsza czarna 
Alnus glutinosa 
(dojrzały drzewostan 
naturalny; dominant) 

czeremcha zwyczajna 
Padus avium 

brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

wiciokrzew suchodrzew 
Lonicera xylosteum 

śledziennica skrętolistna 
Chrysosplenium 
aletrnifolium 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

uczep trójlistkowy 
Bidens tripartita 

przytulia pospolita 
Gallium mollugo 

sit skupiony 
Juncus conglomeratus 

Działka nr ewid. 148/6 – 
część wschodnia, 
w postaci wąskiego szer. 
10-30 m pasa terenu 
pomiędzy działkami 
inwestycyjnymi 
a zbiornikiem wodnym 
(Staw w Dwórznie) 

zadrzewiona, podmokła 
łąka miejscami płynnie 
przechodząca w szuwar 
i płycizny zbiornika 
wodnego; miejscami 
dość duży spadek z 
widocznym spływem 
wód gruntowych i 
wymywaniem w 
kierunku stawu; 
drzewostan o priorytecie 
glebochronnym! 

olsza czarna 
Alnus glutinosa 
(dojrzały drzewostan 
seminaturalny – 
dominujący gatunek 
drzewiasty) 

brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

czeremcha zwyczajna 
Padus avium 

dziki bez czarny 
Sambucus nigra 

dereń świdwa 
Cornus sanguinea 

trzcina pospolita 
Phragmites australis 
(luźny szuwar – 
zbiorowisko dominujące) 

kosaciec żółty 
Iris pseudoacorus 

śledziennica skrętolistna 
Chrysosplenium 
aletrnifolium 

wiązówka błotna 
Filipendula ulmaria 

podagrycznik pospolity 
Aegopodium podagraria 
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porzeczka czarna 
Ribes nigrum 

porzeczka czerwona 
Ribes spicatum 

kruszyna pospolita 
Rhamnus frangula 

kalina koralowa 
Viburnum opulus 

psianka słodkogórz 
Solanum dulcamara 

malina właściwa 
Rubus idaeus 

jeżyna popielica 
Rubus caesius 

jeżyna fałdowana 
Rubus plicatus 

jeżyna 
Rubus fruticosus 

trybula leśna 
Anthriscus sylvestris 

potocznik wąskolistny 
Berula erecta 

knieć błotna 
Caltha palustris 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

jaskier rozłogowy 
Ranunculus repens 

jaskier ostry 
Ranunculus acris 

jaskier jadowity 
Ranunculus sceleratus 

kuklik zwisły 
Geum rivale 

kuklik pospolity 
Geum urbanum 

rzeżucha łąkowa 
Cardemine pratensis 

rzeżucha gorzka 
Cardamine amara 

tarczyca pospolita 
Scutellaria galericulata 

żabieniec babka wodna 
Alisma plantago-
aquatica 

tojeść pospolita 
Lysimachia vulgaris 

chmiel zwyczajny 
Humulus lupulus 

krwawnica pospolita 
Lythrum salicaria 

przytulia pospolita 
Gallium mollugo 

bobrek trójlistny 
Menyanthes trifoliata 

żywokost lekarski 
Symphytum officinale 
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przetacznik bobownik 
Veronica anagallis-
aquatica 

przetacznik bobowniczek 
Veronica beccabunga 

mięta polna 
Mentha arvensis 

mięta nadwodna 
Mentha aquatica 

niezapominajka błotna 
Myosotis scorpioides 

gwiazdnica 
wielkokwiatowa 
Stellaria holostea 

rdest ziemnowodny 
Persicaria amphibia 

wierzbownica kosmata 
Epilobium hirsutum 

bodziszek chucnący 
Geranium robertianum 

sit skupiony 
Juncus conglomeratus 

torfowiec 
Sphagnum sp. 

płonnik pospolity 
Polytrichum commune 

Działka nr ewid. 148/6 – 
część wschodnia – linia 
brzegowa i płycizna 
zbiornika wodnego 

nieregularna linia 
brzegowa oraz płycizny 
z kępiastym 
turzycowiskiem 

olsza czarna 
Alnus glutinosa 

dziki bez czarny 
Sambucus nigra 

turzyca sztywna 
Carex elata 

turzyca prosowa 
Carex paniculata 

turzyca długokłosa 
Carex elongata 

kosaciec żółty 
Iris pseudoacorus 

żabieniec babka wodna 
Alisma plantago-
aquatica 

knieć błotna 
Caltha palustris 
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tojeść rozesłana 
Lysimachia nummularia 

rzęsa drobna 
Lemna minor 

rzęsa trójrowkowa 
Lemna trisulca 

firletka poszarpana 
Lychnis flos-cuculi 

zachylnik błotny 
Thelypteris palustris 

wietlica samicza 
Athyrium filix-femina 

torfowiec 
Sphagnum sp. 

Działka nr ewid. 162 – 
część wschodnia – na 
południe od działki 
inwestycyjnej nr ewid. 
149 

las – sztuczne 
nasadzenie 
monokulturowe, duże 
zwarcie 

sosna pospolita 
Pinus sylvestris 
(młodnik 
monokulturowy) 

ściółka, brak runa; na 
obrzeżu pospolite 
gatunki traw oraz roślin 
segetalnych 

Działka nr ewid. 162 – 
część zachodnia – na 
południe od działki 
inwestycyjnej nr ewid. 
149 

las – sztuczne 
nasadzenie 
przechodzące w 
zadrzewienie 
seminaturalne nad 
stawem 

sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

olsza czarna 
Alnus glutinosa 

jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

czeremcha zwyczajna 
Padus avium 

szakłak pospolity 
Rhamnus cathartica 

malina właściwa 
Rubus idaeus 

jeżyna popielica 
Rubus caesius 

jeżyna fałdowana 
Rubus plicatus 

glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

śledziennica skrętolistna 
Chrysosplenium 
aletrnifolium 

przytulia czepna 
Gallium aparine 

czosnaczek pospolity 
Arrialia petiolata 

Działki nr ewid. 150-155 
– na wschód i 
południowy wschód od 
działki inwestycyjnej nr 
ewid. 149 

uprawa monokulturowa winorośl właściwa 
Vitis vinifera 

tylko efemerycznie – 
pospolite rośliny 
segetalne 
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Działka nr ewid. 145 – na 
wschód od działki 
inwestycyjnej nr ewid. 
149 (część północna) 

zadrzewienie (w części 
południowej – ślady 
dawnego wyrobiska 
piasku/ dzikiego 
wysypiska śmieci) 

sosna pospolita 
Pinus sylvestris 
(gatunek dominujący) 

brzoza brodawkowata 
Betula pendula 
(gatunek dominujący) 

olsza czarna 
Alnus glutinosa 

grusza pospolita 
Pyrus communis 

dąb szypułkowy 
Quercus robur 

robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

osika 
Populus tremula 

głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

wierzba pięciopręcikowa 
Salix pentandra 

klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

wierzba iwa 
Salix caprea 

czeremcha zwyczajna 
Padus avium 

jeżyna popielica 
Rubus caesius 

glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus 

pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica 

nawłoć późna 
Solidago gogantea 

wiesiołek dwuletni 
Oentothera biennis 

bylica pospolita 
Artemisia vulgaris 

podbiał pospolity 
Tussilago farfara 

mniszek pospolity 
Taraxacum officinale 

cykoria podróżnik 
Cichorium intybus 

głowienka pospolita 
Prunella vulgaris 

 

Działka nr ewid. 59-60 – 
skraj zachodni 

staw – oczko śródpolne olsza czarna 
Alnus glutinosa 
(brzeg) 

grążel żółty 
Nuphar lutea 

rzęsa drobna 
Lemna minor 

kosaciec żółty 
Iris pseudoacorus 

rogatek sztywny 
Ceratophyllum 
demersum 

Tab. 1. Szata roślinna terenu przedsięwzięcia oraz bezpośredniego otoczenia planowanego przedsięwzięcia 
w m. Dwórzno (gm. Mszczonów). 
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Lp. 
Nazwa gatunkowa Gromada/ 

rząd/ rodzina/ 
rodzaj 

Miejsce 
obserwacji/ 
stwierdzona 
liczebność 

Status 
ochronny 

polska łacińska prawo 
krajowe 

1.  gadziogłówka 
pospolita 

Gomphus 
vulgatissimus 

Owady/ Ważki 

bufor (staw)/ 
pojedyncze 
osobniki 

brak ochrony 
gatunkowej 

2.  szklarka zielona Cordulia aenea bufor (staw i ols)/ 
2 x 1 os. w maju 

brak ochrony 
gatunkowej 

3.  lecicha 
białoznaczna 
 

Orthetrum 
albistylum 

bufor (staw, w 
lesie)/ 
1 os. w czerwcu 

brak ochrony 
gatunkowej 

4.  lecicha 
pospolita 

Orthetrum 
cancellatum 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor – staw i 
rzeka/ pojedyncze 
osobniki w różnych 
miejscach 

brak ochrony 
gatunkowej 

5.  szablak krwisty Sympetrum 
sanguineum 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor – staw i 
rzeka/ pojedyncze 
osobniki w różnych 
miejscach 

brak ochrony 
gatunkowej 

6.  ważka 
płaskobrzucha 

Libellula 
depresa 

bufor (staw)/ 
pojedyncze 
osobniki 

brak ochrony 
gatunkowej 

7.  husarz władca Anax imperator bufor (staw)/ 
1 os. w czerwcu 

brak ochrony 
gatunkowej 

8.  żagnica sina Aeschna cyanea bufor (staw)/ 
1 os. w czerwcu 

brak ochrony 
gatunkowej 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 

 

 

 
S t r o n a  | 18 z 88 

 ___________________________________________________________________________  

 
Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

9.  łątka 
dzieweczka 

Coenagrion 
puella 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor – staw i 
rzeka/ dość liczne 
osobniki w różnych 
miejscach 

brak ochrony 
gatunkowej 

10.  łątka stawowa Coenagrion 
hastulatum 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor – staw i 
oczko we wsi/ 
średnio liczne w 
różnych miejscach 

brak ochrony 
gatunkowej 

11.  łunica czerwona Pyrrhosoma 
nymphula 

bufor (staw)/ 
3 os. w maju 

brak ochrony 
gatunkowej 

12.  tężnica 
wytworna 

Ischnura 
elegans 

bufor (staw i inne)/ 
średnio liczne w 
maju i czerwcu 

brak ochrony 
gatunkowej 

13.  straszka 
pospolita 

Sympecma 
fusca 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor/ nieliczne w 
różnych miejscach 

brak ochrony 
gatunkowej 

14.  pałątka 
pospolita 

Lestes sponsa bufor (staw)/ 
pojedyncze 
osobniki w 
czerwcu 

brak ochrony 
gatunkowej 

15.  pałątka 
niebieskooka 

Lestes dryas bufor (staw i ols)/ 1 
os. w czerwcu 

brak ochrony 
gatunkowej 

16.  pióronóg 
zwykły 

Platycmenis 
pennipes 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor/ dość licznie 
w różnych 
miejscach 

brak ochrony 
gatunkowej 

17.  trzmiel ziemny Bombus 
terrestris 

Owady/ 
Błonkoskrzydłe/ 
Pszczołowate/ 
Trzmiele 

teren 
przedsięwzięcia/ 
dość pospolicie – 
jako zapylacz 
kwitnącej gryki 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

18.  trzmiel 
kamiennik 

Bombus 
lapidarius 

teren 
przedsięwzięcia/ 
nielicznie – jako 
zapylacz kwitnącej 
gryki 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 
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19.  trzmiel łąkowy Bombus 
pratorum 

teren 
przedsięwzięcia/ 1 
os. w czerwcu – 
jako zapylacz 
kwitnącej gryki 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

20.  trzmiel 
parkowy 

Bombus 
hypnorum 

teren 
przedsięwzięcia/ 2 
os. w czerwcu – 
jako zapylacz 
kwitnącej gryki 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

21.  trzmiel polny Bombus 
agrorum 

teren 
przedsięwzięcia/ 1 
os. w czerwcu 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

22.  trzmielec 
ziemny 

Psithyrus 
vestalis 

teren 
przedsięwzięcia i 
bufor/ cn. 2 os. w 
czerwcu 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Tab. 2. Wykaz gatunków wybranych grup ważnych ekologicznie owadów (ważek i trzmieli) zaobserwowanych 
podczas inwentaryzacji przyrodniczej w maju i czerwcu 2022 na obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w 
buforze o promieniu ok. 100 m, wraz ze statusem ochronnym (Uwaga! Nie prowadzono czerpakowania ani innego 
odłowu owadów!) 
 
 

Lp. 

Nazwa gatunkowa 
Gromada/ 
rząd 

Miejsce 
obserwacji/ 
stwierdzona 
liczebność 

Status ochronny 

polska łacińska prawo 
krajowe 

inne 
dokumenty 

1.  kumak 
nizinny 

Bombina 
bombina 

Płazy/ płazy 
bezogonowe 

bufor (staw 
i oczko we 
wsi)/ 
pojedyncze 
osobniki w 
wodzie 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. II i IV 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. II 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
lista IUCN – 
kat.LC 
Czerwona 
lista zwierząt 
zagrożonych 
w Polsce 
(2002) – 
kat.DD 

2.  ropucha 
szara 

Bufo bufo teren 
przedsięwzięcia 
i bufor/ 
pojedyncze 
osobniki na 
terenie 
przedsięwzięcia 
i w sąsiedztwie) 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
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3.  grzebiuszka 
ziemna* 

Pelobates 
fuscus 

bufor (winnica)/ 
1 os. w uprawie 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

 

4.  ropucha 
zielona 

Bufo viridis bufor (staw 
i łąka nad 
stawem)/ 1 os. 
wędrujący w 
pobliżu brzegu 
stawu 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. IV 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. II 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

5.  żaba trawna Rana 
temporaria 

teren 
przedsięwzięcia 
i bufor/ 
pojedyncze 
osobniki w 
różnych 
miejscach 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. V 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

6.  żaba 
moczarowa 

Rana arvalis bufor (staw 
i oczko we 
wsi)/ maks. do 
kilkunastu os. 
jednocześnie w 
trakcie godów 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. IV 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. II 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

7.  żaba wodna Pelophylax 
kl. esculentus 

bufor (staw 
i oczko we 
wsi)/ średnio 
liczne w stawie, 
podczas godów 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. V 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

8.  żaba 
jeziorkowa 

Pelophylax 
lessonae 

teren 
przedsięwzięcia 
i bufor/ jak 
wyżej 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. IV 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 
(spadek) 
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9.  żaba 
śmieszka 

Pelophylax 
ridibundus 

bufor (staw)/ 
pojedyncze w 
stawie podczas 
godów 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. V 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 
(wzrost) 

10.  rzekotka 
drzewna 

Hyla arborea bufor (ols i 
zarośla na 
brzegu stawu)/ 
pojedyncze 
osobniki 
odzywające się 
podczas godów 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. IV 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. II 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

11.  traszka 
zwyczajna 

Lissotriton 
vulgaris Płazy/ płazy 

ogoniaste 

bufor (oczko we 
wsi)/ 1 os. 
widziany 
wiosną 2018 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 

12.  jaszczurka 
zwinka 

Lacerta 
agilis 

Gady/ 
łuskonośne 

teren 
przedsięwzięcia 
i bufor 
(pobocze 
drogi)/ 
pojedyncze os. 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. IV 
(Dyrektywa 
Siedliskowa) 
Zał. II 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

13.  jaszczurka 
żyworodna 

Zootoca 
vivipara 

bufor (ols na 
obrzeżu stawu)/ 
pojedyncze os. 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

14.  padalec 
zwyczajny 

Anguis 
fragilis 

bufor (lasy)/ 1 
os. pod opadłą 
korą drzewa 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

15.  zaskroniec 
zwyczajny 

Natrix natrix bufor (staw, ols 
nad stawem) 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 
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16.  żmija 
zygzakowata 

Vipera berus bufor (lasy)/ 1 
os. na skraju 
lasu 

częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

Zał. III 
(Konwencja 
Berneńska) 
Czerwona 
Lista IUCN – 
kat.LC 

Tab. 3. Wykaz gatunków płazów i gadów stwierdzonych na obszarze planowanego przedsięwzięcia 
oraz w buforze o promieniu ok. 100 m, w tym w obrębie sąsiadujących z terenem inwestycji zbiorników wodnych, 
wraz ze statusem ochronnym.\; 
*po inwentaryzacji w maju i czerwcu dodano 1 nowy gatunek – grzebiuszkę ziemną (poza terenem inwestycji); 
 
 

Lp. 

Nazwa gatunkowa 

Rodzina 

Liczebność 
stwierdzona 
w granicach 
przedsięwzię

cia/ w 
badanym 
buforze 

Status 
ochronny polska łacińska 

1.  gągoł Bucephala clangula 

kaczkowate 

0/ 0-1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

2.  głowienka Aythya ferina 0/ 1-2 pary/ gatunek 
łowny 

3.  czernica Aythya fuligula 0/ 2-3 pary 
 

gatunek 
łowny 

4.  krzyżówka Anas platyrhynchos 0/ kilka par gatunek 
łowny 

5.  bażant Phasianus colchicus 

kurowate 

nieznana gatunek 
łowny 

6.  kuropatwa Perdiz perdix nieznana gatunek 
łowny 

7.  perkozek Tachybaptus ruficollis 
perkozy 

0/ 1-2 pary ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

8.  grzywacz Columba palumbus 

gołębiowate 

0/ nieznana gatunek 
łowny 

9.  sierpówka Streptopelia decaoctwo 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

10.  kukułka Cuculus canorus 
kukułki 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

11.  wodnik Rallus aquaticus 

chruściele 

0/ 0-1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

12.  derkacz Crex crex 0/ 0-1 samiec ścisła 
ochrona 
gatunkowa 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 

 

 

 
S t r o n a  | 23 z 88 

 ___________________________________________________________________________  

 
Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

13.  kokoszka Gallinula chloropus 0/ 4-6 par ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

14.  łyska Fulica atra 0/ 0-1 para gatunek 
łowny 

15.  czajka Vanellus vanellus sieweczko-
wate 

0/ 0-2 pary ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

16.  żuraw Grus grus 
żurawie 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

17.  słonka Scolopax rusticola 

bekasowate 

0/ 1-2 pary gatunek 
łowny 

18.  samotnik Tringa ochropus 0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

19.  bocian biały Ciconia ciconia 
bociany 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

20.  myszołów Buteo buteo jastrzębio-
wate 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

21.  puszczyk Strix aluco puszczyko-
wate 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

22.  dudek Upupa epops 
dudki 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

23.  krętogłów Jynx torquilla 

dzięcioło-
wate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

24.  dzięcioł zielony Picus viridis 0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

25.  dzięcioł czarny Dryocopus martius 0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

26.  dzięcioł średni Dendrocoptes medius 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

27.  dzięciołek Dryobates minor 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

28.  dzięcioł duży Dendrocopos major 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

29.  zimorodek Alcedo atthis zimorodko-
wate 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 
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30.  wilga Oriolus oriolus 
wilgowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

31.  gąsiorek Lanius collurio 
dzierzby 

0/ 2-3 pary ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

32.  sójka Garrulus blandarius 

krukowate 

0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

33.  sroka Pica pica 0/ nieznana częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

34.  kruk Corvus corax 0/ 1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

35.  wrona siwa Corvus corone 0/ nieznana częściowa 
ochrona 
gatunkowa 

36.  sosnówka Periparus ater 

sikory 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

37.  czubatka Lophophanes cristatus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

38.  sikora uboga Poecile palustris 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

39.  czarnogłówka Poecile montanus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

40.  modraszka Cyanistes caeruleus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

41.  bogatka Parus major 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

42.  remiz Remiz pendulinus 
remizy 

0/ 0-1 para ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

43.  lerka Lullula arborea 

skowronki 

0-1/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

44.  skowronek Alauda arvensis 0-1/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

45.  świerszczak Locustella naevia 
świerszczaki 

0/ 1-2 samce ścisła 
ochrona 
gatunkowa 
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46.  zaganiacz Hippolais icterina 

trzciniaki 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

47.  rokitniczka Acrocephalus 
schoenobaenus 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

48.  łozówka Acrocephalus palustris 0-1/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

49.  trzciniak Acrocephalus 
arundinaceus 

0/ 1 samiec ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

50.  dymówka Hirundo rustica 
jaskółkowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

51.  świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix 

świstunki 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

52.  piecuszek Phylloscopus trochilus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

53.  pierwiosnek Phylloscopus collybita 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

54.  raniuszek Aegithalos caudatus 
raniuszki 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

55.  kapturka Sylvia atricapilla 

pokrzewki 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

56.  gajówka Sylvia borin 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

57.  piegża Sylvia curruca 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

58.  cierniówka Sylvia communis 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

59.  mysikrólik Regulus regulus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

60.  kowalik Sitta europaea kowaliko-
wate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

61.  pełzacz leśny Certhia familiaris 
pełzacze 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 
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62.  pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

63.  strzyżyk Troglodytes troglodytes 
strzyżyki 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

64.  szpak Sturnus vulgaris 
szpakowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

65.  muchołówka szara Muscicapa striata 

muchołów-
kowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

66.  rudzik Erithacus rubecula 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

67.  słowik szary Luscinia luscinia 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

68.  kopciuszek Phoenicurus ochruros 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

69.  pleszka* Phoenicurus phoenicurus 0/ 1 samiec ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

70.  pokląskwa Saxicola rubetra 1 para/ 
nieznana 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

71.  śpiewak Turdus philomelis 

drozdowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

72.  kos Turdus merula 1 gniazdo na 
obrzeżu/ 
nieznana 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

73.  kwiczoł Turdus pilaris 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

74.  pokrzywnica Prunella modularis 
płochacze 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

75.  wróbel Passer domesticus 

wróblowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

76.  mazurek Passer montanus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

77.  świergotek 
drzewny 

Anthus trivialis 
pliszkowate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 
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78.  świergotek 
łąkowy 

Anthus pratensis 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

79.  pliszka żółta Motaciila flava 1 para/ 
nieznana 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

80.  pliszka siwa Motacilla alba 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

81.  zięba Fringilla coelebs 

łuszczako-
wate 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

82.  grubodziób Coccothraustes 
coccothraustes 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

83.  dziwonia Carpodacus eruthrinus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

84.  dzwoniec Chloris chloris 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

85.  makolągwa Linaria cannabina 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

86.  szczygieł Carduelis carduelis 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

87.  kulczyk Serinus serinus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

88.  potrzeszcz Emberiza calandra 

trznadle 

0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

89.  trznadel Emberiza citrinella 0-1 para/  
nieznana 

ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

90.  potrzos Emberiza schoeniclus 0/ nieznana ścisła 
ochrona 
gatunkowa 

Tab. 4. Wykaz gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych, stwierdzonych na obszarze 
planowanego przedsięwzięcia oraz w buforze o promieniu ok. 300 m wraz ze statusem ochronnym w Polsce 
*po inwentaryzacji w maju i czerwcu dodano 1 nowy gatunek – pleszkę (poza terenem inwestycji); 
 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

Rodzina Status ochronny 
polska łacińska 

1.  łabędź niemy Cygnus olor kaczkowate ścisła ochrona gatunkowa 
2.  gęgawa Anser anser gatunek łowny 
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3.  gęś zbożowa/ 
tundrowa 

Anser fabalis/ 
serrirostris 

gatunek łowny 

4.  gęś białoczelna Anser albifrons gatunek łowny 
5.  cyranka Spatula querquedula ścisła ochrona gatunkowa 
6.  płaskonos Spatula clypeata ścisła ochrona gatunkowa 
7.  świstun Mareca penelope ścisła ochrona gatunkowa 
8.  krakwa Mareca strepera ścisła ochrona gatunkowa 
9.  cyraneczka Anas crecca gatunek łowny 
10.  jerzyk Apus apsu jerzykowate ścisła ochrona gatunkowa 
11.  wodnik Rallus aquaticus chruściele ścisła ochrona gatunkowa 
12.  kszyk Gallinago gallinago 

bekasowate 
ścisła ochrona gatunkowa 

13.  brodziec piskliwy Actitis hypoleucos ścisła ochrona gatunkowa 
14.  łęczak Tringa glareola ścisła ochrona gatunkowa 
15.  śmieszka Chroicocephalus 

ridibundus 

mewowate 

ścisła ochrona gatunkowa 

16.  mewa siwa Larus canus ścisła ochrona gatunkowa 
17.  mewa białogłowa Larus cachinnans ścisła ochrona gatunkowa 
18.  rybitwa czarna Chlidonias niger ścisła ochrona gatunkowa 
19.  rybitwa rzeczna Sterna hirundo ścisła ochrona gatunkowa 
20.  bocian czarny Ciconia nigra bociany ścisła ochrona gatunkowa 
21.  czapla siwa Ardea cinerea 

czaplowate 
częściowa ochrona 
gatunkowa 

22.  czapla biała Ardea alba ścisła ochrona gatunkowa 
23.  kormoran Phalacrocorax carbo kormorany częściowa ochrona 

gatunkowa 
24.  błotniak stawowy Circus aeruginosus 

jastrzębiowate 

ścisła ochrona gatunkowa 
25.  krogulec Accipiter nisus ścisła ochrona gatunkowa 
26.  jastrząb Accipiter gentilis ścisła ochrona gatunkowa 
27.  bielik Haliaeetus albicilla ścisła ochrona gatunkowa 
28.  kobuz Falco subbuteo sokołowate ścisła ochrona gatunkowa 
29.  srokosz Lanius excubitor dzierzby ścisła ochrona gatunkowa 
30.  gawron Corvus frugilegus krukowate ścisła ochrona gatunkowa 
31.  trzcinniczek Acrocephalus 

scirpaceus trzciniaki ścisła ochrona gatunkowa 

32.  oknówka Delichon urbicum jaskółkowate ścisła ochrona gatunkowa 
33.  brzegówka Riparia riparia ścisła ochrona gatunkowa 
34.  białorzytka Oenanthe oenanthe muchołówki ścisła ochrona gatunkowa 
35.  paszkot Turdus viscivorus drozdowate ścisła ochrona gatunkowa 
36.  droździk Turdus iliacus ścisła ochrona gatunkowa 
37.  gil Pyrrhula pyrrhula 

łuszczakowate 

ścisła ochrona gatunkowa 
38.  rzepołuch Linaria flavirostris ścisła ochrona gatunkowa 
39.  czeczotka Acanthis flammea ścisła ochrona gatunkowa 
40.  czyż Spinus spinus ścisła ochrona gatunkowa 

Tab. 5. Wykaz gatunków ptaków nielęgowych stwierdzonych podczas wędrówki, na obszarze planowanego 
przedsięwzięcia oraz w buforze o promieniu ok. 300 m, wraz ze statusem ochronnym w Polsce. 
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Lp. 

Nazwa gatunkowa 

Rodzina 

Miejsce 
obserwacji/ 

obserwowana 
liczebność 

Status ochronny 
polska łacińska 

1.  jeż wschodni Erinaceus 
roumanicus jeżowate 

bufor 
(zadrzewienia 
we wsi)/ 1 os. 

częściowa ochrona 
gatunkowa 

2.  kret europejski Talpa europaea 
kretowate 

teren 
przedsięwzięcia 
i bufor/ licznie 

częściowa ochrona 
gatunkowa 

3.  rzęsorek rzeczek Neomys fodiens 

ryjówkowate 

bufor (droga) ścisła ochrona gatunkowa 
4.  ryjówka 

aksamitna 
Sorex araneus teren 

przedsięwzięcia 
(pole)/ 1 os. 

ścisła ochrona gatunkowa 

5.  nocek duży Myotis myotis 

mroczkowate 

teren 
przedsięwzięcia 
i bufor (wieś)/ 
nieliczne 
żerujące w 
maju i czerwcu 

ścisła ochrona gatunkowa 

6.  nocek rudy* Myosotis 
daubentonii mroczkowate 

bufor (staw)/ 
kilka 
żerujących w 
czerwcu 

ścisła ochrona gatunkowa 

7.  mopek 
zachodni* 

Barbastella 
barbastellus 

mroczkowate 

bufor 
(zadrzewienia 
nad oczkiem 
wodnym we 
wsi)/ cn. po 1 
os. żerującym 
w maju i 
czerwcu 

ścisła ochrona gatunkowa 

8.  mroczek późny* Eptesicus 
serotinus mroczkowate 

bufor (staw)/ 2 
os. żerujące w 
czerwcu 

ścisła ochrona gatunkowa 

9.  borowiec wielki*  

mroczkowate 

bufor (staw)/ 
kilka 
polujących os. 
w czerwcu 

ścisła ochrona gatunkowa 

10.  karlik malutki* Pipistrellus 
pipistrellus 

mroczkowate 

bufor (staw i 
rzeka w lesie)/ 
cn. 3 os. 
żerujące w 
czerwcu 

ścisła ochrona gatunkowa 

11.  podkowiec Rhinolophus sp. podkowcowate bufor (staw)/ 1 
os. 

ścisła ochrona gatunkowa 

12.  wiewiórka 
pospolita 

Sciurus vulgaris wiewiórkowate bufor (lasy, 
wieś) 

ścisła ochrona gatunkowa 

13.  bóbr europejski Castor fiber bobrowate bufor (staw 
i ols) 

częściowa ochrona 
gatunkowa 

14.  karczownik 
ziemnowodny 

Arvicola 
amphibius karczowniki bufor (staw, 

oczko we wsi) 
częściowa ochrona 
gatunkowa 
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15.  zając szarak Lepus europaeus 
zającowate 

planowane 
przedsięwzięcie 
i bufor 

gatunek łowny 

16.  lis Vulpes vulpes psowate bufor gatunek łowny 
17.  kuna leśna Martes martes łasicowate bufor (ols, 

wieś) 
gatunek łowny 

18.  dzik Sus scrofa 

świniowate 

planowane 
przedsięwzięcie 
i  bufor (ols, 
lasy) 

gatunek łowny 

19.  łoś Alces alces 

jeleniowate 

bufor gatunek łowny 
20.  sarna Capreolus 

capreolus 
planowane 
przedsięwzięcie 
i bufor 

gatunek łowny 

Tab. 6. Wykaz gatunków ssaków (pod ochroną gatunkową oraz okresową – prawem łowieckim) stwierdzonych na 
obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w buforze o promieniu ok. 300 m od granic inwestycji, wraz z ich 
statusem ochronnym; *po	 inwentaryzacji	 w	 maju	 i	 czerwcu	 (nasłuchy	 detektorowe)	 dodano	 5	 nowych	
gatunków	nietoperzy; 
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II. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
I OCHRONY WÓD 

 
1) odnośnie zbiorników retencyjnych przeciwpożarowych oraz 

obliczenia ilości wód opadowych 

Należy wskazać planowaną pojemność minimalną zbiorników retencyjnych 
przeciwpożarowych; należy przedstawić sposób jej wyznaczenia, biorąc pod uwagę obliczenia 
występowania deszczy nawalnych oraz konieczności zmagazynowania ww. wód opadowych i 
roztopowych; 
 
Wody opadowe z dachów będą odprowadzane i w całości rozsączane na teren własny 
inwestycji, do której właściciel posiada tytuł prawny, w tym z dróg i parkingów poprzez 
separatory błota i substancji oleistych, ropopochodnych do szczelnych, bezodpływowych 
zbiorników, z których nieczystości będą regularnie na bieżąco wywożone i utylizowane przez 
wyspecjalizowaną, licencjonowaną firmę. 
Obliczeniowa ilość ścieków deszczowych dla podanego sposobu i intensywności zabudowy 
siła deszczu miarodajnego 160l/ha/s: ~83,0 l/s  
 
Sposób obliczenia ilości wód opadowych: 
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Obliczenie ilości wód opadowych dla terenu projektowanego – wariant alternatywny: 
Q= q x Ψ x F  x φ l/sek. 
Całkowita powierzchnia terenu inwestycji: F = 10070 m2 m² = 10,07 ha  
Powierzchnia dachu/tarasu   F = 2800 m² = 2,80 ha  
Ulice i parkingi    F = 3740 m2 = 3,74 ha  
Teren zielony     F = 4250 m2 = 4,25 ha   
Q= q x Ψ x F  x φ l/sek    
Q = 131 x[ (10,07 x 0.95) + (2,80 x 0.90) + (4,25 x 0,15) ] x1 = 1666,32 l/sek. 
 
Woda na cele przeciwpożarowe ma pochodzić z wodociągu gminnego zlokalizowanego w 
ciągu ul. Spokojnej oraz w uzupełnieniu z wstępnie projektowanych zbiorników podziemnych, 
w ilości ok. 5,0 l/sek. do wewnętrznego gaszenia pożaru i ok. 25,0 l/sek. do zewnętrznego 
gaszenia pożaru. 
Zbiorniki wody przeciwpożarowej mające stanowić jedynie uzupełnienie niedoboru ciśnienia 
w sieci wodociągu gminnego planuje się jako podziemne szczelne zbiorniki zasilane z instalacji 
zbierającej część wód opadowych i instalacji wewnętrznej budynków. Wstępnie pojemność 
zbiorników obliczono na podstawie prognozowanego średniego ciśnienia w instalacji 
wodociągowej obszarów wiejskich – 5 l/sek. Zgodnie z normą obliczeniową 10 m sześc. 
pojemności zbiornika na 1 l/sek. wydajności sieci zakłada się, że brakująca ilość wody w sieci, 
przy 1 wymaganym hydrancie zewnętrznym o wydajności 25 l/sek. każdy, wyniesie 45 l/sek., 
co daje pojemność łączną zbiorników na poziomie 450 m sześc. 
 
Na tym etapie inwestycyjnym nie podjęto jednak jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie 
konieczności budowy zbiorników wodnych do celów przeciwpożarowych. 
 
 

2) odnośnie odwodnień wykopów 
Należy określić sposób postępowania z wodami z ewentualnych odwodnień wykopów; 
 

Jeżeli w fazie realizacji przedsięwzięcia nastąpiłaby ewentualna konieczność 
odwodnienia dna części wykopów, które naruszyły poziom lustra wód gruntowych, wówczas 
zostanie w wykopach zastosowany system odpompowujący. Wody odpompowane z wykopów 
będą wywożone wozami ascenizacyjnymi do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

Na podkreślenie zasługuje informacja o tym, że ewentualne odwadnianie byłoby 
prowadzone wyłącznie punktowo za pomocą igłofiltrów lub pomp zatapialnych, jednocześnie 
czas odwadniania zostałby maksymalnie ograniczony, w związku z tym lokalne odwodnienie 
wykopów nie będzie miało wpływu na środowisko gruntowo-wodne działek w sąsiedztwie. 

Jednocześnie wykopy ziemne zostaną skutecznie zabezpieczone przed napływem wód 
opadowych i roztopowych. 
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3) odnośnie warunków gruntowo-wodnych 

Należy opisać warunki gruntowo-wodne panujące na terenie przedmiotowej inwestycji, w tym 
głębokość zalegania wód gruntowych (wyrażoną w m p.p.t.) oraz przeanalizować 
oddziaływanie prac realizacyjnych na środowisko gruntowo-wodne (określając przy tym 
głębokość posadowienia wszystkich planowanych obiektów budowlanych, wyrażoną 
w m p.p.t.). 
 
Zgodnie z opinią geotechniczną i hydrogeologiczną wydaną na podstawie wykonanych w 
czerwcu 2022 r. odwiertów badawczych, których wyniki zaprezentowano w opracowaniu pn. 
Geotechniczne warunki posadowienia do projektu zespołu budynków agroturystycznych 
związanych z prowadzoną winnicą i produkcja wina na działkach nr ew. 143 i 149 w 
miejscowości Dwórzno, gmina Mszczonów oraz w opracowaniu Dokumentacją badań podłoża 
gruntowego do projektu zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną 
winnicą i produkcja wina na działkach nr ew. 143 i 149 w miejscowości Dwórzno, gmina 
Mszczonów (załącznik nr 4) stwierdzono, że w podłożu terenu inwestycyjnego woda gruntowa 
występuje w obrębie osadów piaszczystych, a jej swobodne zwierciadło stabilizowało się na 
głębokości 1,40 – 4,80 metra pod powierzchnią terenu (rzędna około 173,44 – 173,89 m n.p.m.), 
czyli poniżej przewidywanych poziomów posadowienia fundamentów projektowanych 
budynków (odpowiednio 174,7 oraz 175,8 m n.p.m.).  
Wobec powyższego planowana inwestycja nie zmienia i nie narusza istniejących warunków 
gruntowych i wodno-gruntowych zarówno w granicach inwestycji, jak też na terenach 
sąsiednich. 
Planowany poziom posadowienia fundamentów budynków i urządzeń infrastruktury 
technicznej znajduje się ponad poziomem występowania wód gruntowych. Sposób 
fundamentowania, kondygnacje podziemne jak i ściany oporowe planowanych budynków i 
budowli dodatkowo zabezpieczy ewentualną możliwość występowania zjawiska „osuwania się 
warstw gruntów” w kierunku zbiornika zaporowego. 
 
Przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne będzie 
się mieścił w całości na terenie działek, na których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i do 
których inwestor posiada tytuł prawny. 
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III. W ZAKRESIE POZOSTAŁYM 
 
 

1) odnośnie wariantu alternatywnego przedsięwzięcia 
W raporcie ooś nie podano oraz nie opisano racjonalnego wariantu alternatywnego; w związku 
z powyższym, należy przedstawić racjonalny (możliwy do realizacji w danej lokalizacji i zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa) wariant alternatywny planowanej inwestycji oraz określić 
jego przewidywane oddziaływanie na środowisko w zakresie m.in.: emisji substancji do 
powietrza, emisji hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami 
oraz ochrony przyrody, przedstawić porównanie oddziaływań analizowanych wariantów oraz, 
biorąc pod uwagę zaproponowany racjonalny wariant alternatywny, przedstawić racjonalny 
wariant najkorzystniejszy dla środowiska, uzasadnienie wyboru ww. wariantów oraz ich 
porównanie (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5, 6 i 6a ustawy ooś; ustawa ooś nie przewiduje 
odstępstw w ww. zakresie; zaznacza się, że racjonalny wariant alternatywny powinien dotyczyć 
wnioskowanej inwestycji, m.in. jej podstawowego celu i funkcji oraz cech charakterystycznych, 
a nie opisywać inny rodzaj przedsięwzięcia; analiza wariantowa może mieć różny charakter i 
dotyczyć np. zagospodarowania terenu, zastosowanej technologii, rozwiązań technicznych, 
harmonogramu czy organizacji prac; ponadto zaznacza się, że niepodejmowanie 
przedsięwzięcia nie może być traktowane jako wariant inwestycji;  
 
Na potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko zaprojektowano racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia (załącznik nr 
3 – koncepcja zagospodarowania terenu przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym). 
 
Planowane przedsięwzięcie w wariancie alternatywnym różni się od wariantu podstawowego 
(inwestorskiego) liczbą kondygnacji naziemnych projektowanych budynków (trzy 
kondygnacje, zamiast dwóch), a co za tym idzie wysokością tych budynków, ich powierzchnią 
całkowitą (przy tej samej łącznej powierzchni zabudowy), większą powierzchnią utwardzeń w 
związku z większą liczbą miejsc parkingowych naziemnych (większy personel obsługi przy 
większej liczbie miejsc dla gości) i jednocześnie mniejszą powierzchnią biologicznie czynną.  
 
W planowanym obiekcie w wariancie alternatywnym przewiduje się większe zużycie mediów, 
w tym energii elektrycznej, energii cieplnej (gazu) i wody, a w związku z tym proporcjonalnie 
większą emisję ścieków bytowych, gazów i pyłów do powietrza oraz większą ilość odpadów. 
Jednocześnie przedsięwzięcie w wariancie alternatywnym, z uwagi na większy ruch pojazdów 
(więcej miejsc dla gości) oraz wyższe budynki i potencjalnie wyższą lokalizację dachowych 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stanowiących potencjalne źródła dźwięku, 
będzie wiązało się z większą emisją hałasu do środowiska. Z uwagi na większą wysokość 
budynków – przedsięwzięcie w wariancie alternatywnym ma większy wpływ na miejscowy 
krajobraz, gdyż połacie dachowe obiektu będą widoczne z większych odległości niż obiekt 
zrealizowany w wariancie podstawowym (inwestorskim). 
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W poniższej tabeli przedstawiono bezpośrednie porównanie wariantu podstawowego 
(inwestorskiego), proponowanego do realizacji w raporcie oraz niniejszego wariantu 
alternatywnego. 
W tabeli umieszczono wyłącznie parametry, cechy i wielkości różnicujące oba badane warianty 
planowanego przedsięwzięcia. 
 
Zgodnie z prezentowanym poniżej zestawieniem, w bezpośrednim porównaniu obu wariantów 
– wariant podstawowy (inwestorski), przedstawiony szczegółowo w przedłożonym raporcie o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, proponowany do realizacji jest wariantem 
najbardziej korzystny dla środowiska. 
 
 

Przedmiot porównania wariantów 
przedsięwzięcia 

wariant podstawowy 
(inwestorski) 

racjonalny wariant 
alternatywny 

Liczba kondygnacji naziemnych 
w budynkach A i B 

2 3 

Wysokość budynków A i B 
(zgodnie z WT 2022), od poziomu terenu 
przed wejściem głównym do kalenicy 
dachu 

10,5 m 13,4 m 

Powierzchnia całkowita budynków 
(w obrysie zewn. ścian kondygnacji 
użytkowych) 

4610 m kw. 5600 m kw. 

w tym budynek A 1850 m kw. 2290 m kw. 
w tym budynek B 2760 m kw. 3310 m kw. 

Łączna powierzchnia zabudowy 7420 m kw. 8920 m kw. 
Wskaźnik intensywności zabudowy 0,45 0,56 
Powierzchnia utwardzeń 
dojść, dojazdów i parkingów 

2060 m kw. 2860 m kw. 

Powierzchnia terenów zieleni 
(pow. biologicznie czynna) 

5146 m kw. 
(48% 

pow. inwestycyjnej) 

4346 m kw. 
(42% 

pow. inwestycyjnej) 
w tym zieleń na gruncie rodzimym 5050 m kw. 4250 m kw. 

Liczba miejsc parkingowych 45 65 
w tym miejsca naziemne 

na terenie działki 
22 42 

w tym miejsca w garażach 
kondygnacji podziemnej 

23 23 

Szacowana liczba obsługiwanych osób 360 540 
w tym zatrudniony personel 10 15 

Powierzchnia terenu objęta robotami 
ziemnymi 

1100 m kw. 1800 m kw. 

Przewidywane zapotrzebowanie 
na energię elektryczną 

Ps = ok. 450 kW Ps = ok. 500 kW 

Roczne zużycie ok. 1300 MWh ok. 1800 MWh 
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energii elektrycznej 
Średnie dobowe zużycie wody 
z wodociągu gminnego (Qd śr.) 

ok. 10 m sześc. ok. 13 m sześc. 

Maksymalne dobowe zużycie wody 
(Qd max) 

ok. 12 m sześc. ok. 14 m sześc. 

Średnie roczne zużycie wody ok. 3500 m sześc. ok. 4000 m sześc. 
Zapotrzebowanie cieplne obiektu 
(na cele grzewcze (CO), 
ciepło technologiczne na potrzeby 
wentylacji (CT) oraz średnie 
zapotrzebowanie na przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej (CWU) 

ok. 350 kW ok. 400 kW 

Zapotrzebowanie gazu 
do celów grzewczych 

ok. 40 m sześc./godz. ok. 43 m sześc./godz. 

Przeciętna ilość ścieków bytowo-
gospodarczych w fazie eksploatacji 
przedsięwzięcia 

  

średnia dobowa ok. 9,5 m sześc. ok. 10 m sześc. 
maksymalna dobowa ok. 12,0 m sześc. ok. 12,8 m sześc. 

średnia roczna ok. 3590 m sześc. ok. 3790 m sześc. 
Szacowana ilość łączna wytwarzanych 
wszystkich odpadów w fazie realizacji 
przedsięwzięcia 

ok. 3054,3 Mg ok. 3665,2 m sześc. 

Szacowana ilość łączna wytwarzanych 
wszystkich odpadów w fazie 
eksploatacji przedsięwzięcia 

ok. 42,1 Mg/rok ok. 46,3 Mg/rok 

Emisja hałasu do środowiska niższa wyższa 
Emisja gazów i pyłów do powietrza niższa wyższa 
Wpływ na krajobraz mniejszy większy 
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2) odnośnie stanowiska archeologicznego 

Zgodnie z informacją zawartą na str. 85 raportu ooś na terenie przedmiotowej inwestycji 
znajduje się stanowisko objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną o oznaczeniu a15/64-
62, figurujące w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków; w 
związku z powyższym należy zaproponować działania związane z ochroną i zachowaniem ww. 
stanowiska lub wskazać jakie inne działania podejmie Inwestor w ramach ww. stanowisk 
archeologicznych.  
 
 
W związku z faktem, iż na terenie planowanego przedsięwzięcia, tj. w granicach działek nr 
ewid. 143 i 149 w m. Dwórzno znajduje się stanowisko archeologiczne nr 62-62/15, w celu 
przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor w porozumieniu 
z uprawnionym archeologiem ustali zalecenia konserwatorskie, następnie w razie kolizji z 
inwestycją określi zakres i rodzaj badań archeologicznych, kolejno poprzez: 

1) przygotowanie wniosku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie (dalej w skrócie: MWKZ) o wydanie zaleceń dotyczących stanowiska 
archeologicznego lub od razu o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań 
archeologicznych wraz z załącznikami, w tym: 

• nakreślenie planu inwestycji z zaznaczonym obszarem ingerencji w grunt, 
np. granicą prac ziemnych lub obrysem projektowanych budynków, 

• przygotowanie programu badań zawierającego informację o charakterze badań 
(nadzór archeologiczny lub badania wykopaliskowe), 

• przygotowanie niezbędnych map w wymaganej przez organ skali, 

• skompletowanie dokumentów osoby, która przeprowadzi badania, 

• uzyskanie zgody muzeum na przyjęcie zabytków pozyskanych w trakcie badań, 

• przygotowanie dokumentów własnościowych działki oraz zgody właściciela na 
prowadzenie badań, 

• wykonanie opłaty za złożenie wniosku (plus opcjonalnie opłata 
za pełnomocnictwo). 

2) wybór wykonawcy badań archeologicznych – wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań lub dysponować odpowiednią kadrą, 

3) złożenie do MWKZ wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań 
archeologicznych; 
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4) przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających lub rozpoczęcie prac 
budowlanych równocześnie z nadzorem archeologicznym zgodnie z uzyskaną decyzją 
konserwatorską oraz programem badań, 

5) w przypadku badań wykopaliskowych kończą się one terenowym odbiorem 
wykonanych prac przez oddelegowanego do tego celu pracownika urzędu 
konserwatorskiego, 

6) przygotowanie i złożenie w stosownym urzędzie sprawozdania 
z przeprowadzonych badań archeologicznych, 

7) po zakończeniu badań wykopaliskowych złożenie wniosku o określenie 
archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach 
archeologicznych, 

8) uwolnienie przebadanego terenu pod planowane przedsięwzięcie. 

 
Niniejszy aneks sporządził zespół wykonawczy w składzie: 
 

1) mgr inż. Mateusz Matysiak – kierownik zespołu 

2) dr inż. Marcin Korczewski 

3) mgr inż. arch. Tomasz Blancard 

4) mgr inż. arch. Tomasz Nowicki 

5) inż. Paweł Gębski 

6) mgr Aleksandra Kruk 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 

Załącznik nr 1 

Dokumentacja fotograficzna uzupełniająca (czerwiec 2022) 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie kierownika zespołu autorów raportu 

Załącznik nr 3 

Koncepcja zagospodarowania terenu przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym 

Załącznik nr 4 

Dokumentacja	geotechniczna	i	hydrogeologiczna	terenu	przedsięwzięcia 
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Dokumentacja fotograficzna uzupełniająca (czerwiec 2022) 
 

	

Fot. 1. Teren przedsięwzięcia - działka nr 143, od strony wschodniej z ul. Spokojnej (pole gryki) 
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Fot. 2. Teren przedsięwzięcia - działka nr 149, od strony południowo-zachodniej (pole gryki) 
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Fot. 3. Płat pokrzywy zwyczajnej na skraju uprawy na działce inwestycyjnej nr 149 
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Fot. 4. Uprawa gryki na działce inwestycyjnej nr 149 od strony południowo-zachodniej 
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Fot. 5. Zarośla okrajkowe dzikiego bzu czarnego na granicy działki nr 149, od strony zachodniej 
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Fot. 6. Teren przedsięwzięcia - działka nr 143, od strony północnej 
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Fot. 7. Widok na staw w Dwórznie - od strony północnej 
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Fot. 8. Szuwary turzycowe i zarośla olchowe przy brzegu stawu w Dwórznie, od strony północno-wschodniej 
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Fot. 9. Oczko wodne we wsi Dwórzno (na NE od terenu inwestycji) 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 10. Widok na staw w Dwórznie od strony terenu przedsięwzięcia (od wschodu) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 11. Widok na staw w Dwórznie od strony terenu przedsięwzięcia (od wschodu) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 12. Widok na staw w Dwórznie od strony terenu przedsięwzięcia (od wschodu), z widocznymi glebochronnymi olchami 
czarnymi na brzegu 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 13. Obrzeże stawu w Dwórznie w pasie pomiędzy terenem inwestycyjnym a stawem od wschodu; z widocznymi 
glebochronnymi olchami czarnymi 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 14. Zarośla krzwwiaste dzikiego bzu czarnego na wschodnim brzegu stawu w Dwórznie (od strony terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 15. Zarośla bagienne na płyciznach przybrzeżnych stawu w Dwórznie, od strony terenu inwestycji (od wschodu) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 16. Zarośla bagienne na płyciznach przybrzeżnych stawu w Dwórznie, od strony terenu inwestycji (od wschodu) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 17. Zarośla bagienne na płyciznach przybrzeżnych stawu w Dwórznie z niezapominajką błotną, od strony terenu inwestycji 
(od wschodu) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 18. Zarośla bagienne (turzcyowo-trzcinowe) na płyciznach przybrzeżnych stawu w Dwórznie, od strony wschodniej 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 19.  Zarośla bagienne (łęg olszynowy) z ostrożeniem łąkowym na płyciznach przybrzeżnych stawu w Dwórznie, od strony 
wschodniej 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 20. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 21. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 22. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 23. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 24. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (rozlewiska 
bobrowe) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 25. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (rozlewiska 
bobrowe) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 26. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (płaty rdestu 
ziemnowodnego) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 27. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 28. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (rdesty i sit skupiony) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 29. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (rozlewiska 
bobrowe) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 30. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (kępy situ 
skupionego) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 31. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny na odcinku przechodzącym w staw w Dwórznie (liczne martwe 
drzewa) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 32. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 
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Fot. 33. Rzeka Pisia Gągolina z olszyną zalaną rozlewiskiem bobrowym (ok. 200 m na południowy zachód od terenu 
przedsięwzięcia) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 
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Fot. 34. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 35. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 36. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Fot. 37. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 38. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Fot. 39. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Fot. 40. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Fot. 41. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji - tama bobrowa) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 

 

 

 
S t r o n a  | 81 z 88 

 ___________________________________________________________________________  

 
Agencja Ochrony Środowiska Grupa EkoSerwis 

Pracownia: ul. Północna 16/6, 96-320 Mszczonów, tel. +48 608 516 616, ekoserwis@aos.com.pl 

 ___________________________________________________________________________  

	

Fot. 42. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 



Budowa zespołu budynków agroturystycznych związanych z prowadzoną winnicą i produkcją win w m. Dwórzno (gm. Mszczonów) 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ANEKS 
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Fot. 43. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji) 
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Fot. 44. Zarośla na śródleśnym brzegu rzeki Pisi Gągoliny (rozlewiska bobrowe na SW od terenu inwestycji, powyżej tamy 
bobrowej) 
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Fot. 45. Szuwary trzcinowe na północno-zachodnim brzegu stawu w Dwórznie (ok. 300 m na zachód od terenu inwestycji) 
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Fot. 46. Szuwary trzcinowe na północno-zachodnim brzegu stawu w Dwórznie (ok. 300 m na zachód od terenu inwestycji) 
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Fot. 47. Widok na główne ploso stawu w Dwórznie, z drogi od strony północnej 
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Oświadczenie kierownika zespołu autorów 
 

OŚWIADCZENIE	

Zgodnie	z	art.	51	ust.	2	pkt	1	lit.	f	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	(tekst	jednolity	Dz.	U.	2021	poz.	247	z	późn.	zm.)	

oświadczam,	że	jako	kierujący	zespołem	autorów	

„Raportu	 o	 oddziaływaniu	 przedsięwzięcia	 na	 środowisko	 dla	 budowy	 zespołu	

dwóch	 budynków	 agroturystycznych	 związanych	 z	 prowadzoną	 winnicą	

i	 produkcją	 win,	 wraz	 z	 infrastrukturą	 towarzyszącą,	 zlokalizowanych	

w	 m.	 Dwórzno	 (gm.	 Mszczonów)	 przy	 ul.	 Spokojnej,	 na	 działkach	 nr	 ewid.	 143	

i	 149	 (jedn.	 ewid.	 143802_5-Mszczonów	 –	 obszar	 wiejski,	 obr.	 ewid.	 0016	 –	

Dwórzno)”	

spełniam	wymagania	wyżej	wymienionej	ustawy	określone	w	art.	74a	ust.	2	–	posiadam	

wyższe	 wykształcenie	 biologiczne	 oraz	 rolniczo-leśne,	 jak	 również	 wieloletnie	

doświadczenie	w	realizacji	dokumentacji	środowiskowych	i	ekspertyz	przyrodniczych.	

Jednocześnie	jestem	w	pełni	świadomy	odpowiedzialności	karnej	za	złożenie	fałszywego	

oświadczenia.	

	

	

	

Warszawa,	dnia	30.	czerwca	2022	r.	

…………………………………………………………….	
Miejscowość,	data	oświadczenia	

	

………………………………………………………….	
Podpis	kierującego	zespołem	autorów	raportu	
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