
1 

 

 
 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

Warszawa, dnia 26 września 2019 r. 

WOOŚ-I.4220.987.2019.AST 

Burmistrz Mszczonowa 

Plac Piłsudskiego 1 

96-320 Mszczonów 
 

 

OPINIA 

 

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a 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 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”),  

po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Mszczonowa z dnia 4 września 2019 r., znak: G.6220.13.2019.JJ, data 

wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 12 września 2019 r., o wydanie 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 

wyrażam opinię, że 
 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe 

ze zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 1485 do rowu o nazwie PG-76/1 na działce 

ewid. nr 1626/1 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie”, 
 

I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 
 

II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków  

lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.: 

a) przed rozpoczęciem inwestycji, w tym ewentualnej wycinki drzew na terenie planowanego 

przedsięwzięcia dokonać oględzin terenu pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk 

oraz aktualnych przepisów z zakresu ochrony przyrody; w przypadku gdy będą miały zastosowanie 

przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie 

decyzji derogacyjnej; 

b) przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, kontrolować teren budowy 

pod kątem występowania zwierząt; w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt umożliwić im  

ucieczkę z terenu objętego pracami budowlanymi lub dokonać ich przeniesienia poza granice 

inwestycji, na stanowisko zastępcze; 

c) podczas prowadzenia prac zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich 

zwierząt; 

d) zebrany z terenu inwestycji humus składować w pryzmach zabezpieczonych przed przesuszeniem  

i wykorzystać go w miarę możliwości do zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych po 

zakończeniu robót budowlanych; 

e) teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej (w szczególności miejsca postoju  

i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu) zabezpieczyć przed przedostawaniem 

się zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) do gruntu i wód poprzez uszczelnienie podłoża 

(np. za pomocą płyt betonowych, gruntów słabo przepuszczalnych lub geomembran); 

f) ewentualne odwodnienie dna wykopów prowadzić przy zastosowaniu igłofiltrów, a wody 

pochodzące z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 
  

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym 

Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Mszczonowa o wydanie opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu 
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ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą 

dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia  

7 sierpnia 2019 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja.  
 

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje. 
 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia  

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
 

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 2877 m. 

Projektowana kanalizacja przebiegać będzie przez działki o nr ew. 1485, 1495/9, 1501/21, 1486, 1487, 

1495/8, 1442/5, 1495/5, 1206/2, 1610/2, 1631, 1627, 1626/1 w miejscowości Mszczonów. Przedmiotowa 

sieć kanalizacyjna łączyła będzie zbiornik retencyjny wód opadowych, zlokalizowany na działce inwestora  

z rowem melioracyjnym o nazwie PG-76/1. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją bliżej zbiornika 

retencyjnego przebiega rów melioracyjny o nazwie PG-76, jednakże ze względu na jego skanalizowanie 

posiada on ograniczone możliwości przyjęcia wód opadowych, dlatego tez konieczne stało  

się odprowadzenie wód opadowych do rowu PG-76/1. W związku z powyższym odpływ wód do odbiornika 

zostanie ograniczony do poziomu do 130 l/s. W ramach uzbrojenia terenu planuje się wykorzystanie  

rur przewodowych o średnicy ok. 400 mm, studni rewizyjnych z kręgów betonowych, przepompownię  

PD 2,5 m z dwiema pompami zatapialnymi, studnie czyszczakowi i odpowietrznie rurociągu tłocznego, 

studnie rozprężną, studnie rewizyjne oraz wylot kanalizacyjny prefabrykowany. W ramach przedmiotowej 

inwestycji planuje się również utwardzenie skarp i dna koryta rowu PG-76/1 za pomocą płyt ażurowych  

na długości ok. 3 m, 1 m powyżej i 2 poniżej wylotu). Cała sieć kanalizacyjna zostanie wykonana jako 

szczelna, uniemożliwiająca i wykluczająca przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

wodnego.  
 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycje objęty jest ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/292/17 

Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7818);  

 miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia  

28 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 24 poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 r.); 

 Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwałą nr IX/48/15 

Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7040). 
 

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu oraz emisją substancji 

pyłowych i gazowych do powietrza spowodowaną pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu 

dowożących materiały budowlane, a także powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Oddziaływania  

te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Prace 

budowlane prowadzone będą w formie wąskiego wykopu. Wierzchnia warstwa gleby zostanie zdjęta, 

zmagazynowana i wykorzystana do późniejszej rekultywacji terenu. Ścieki bytowe oraz odpady powstające 

na tym etapie prac zostaną zmagazynowane w przeznaczonych do tego miejscach, a następnie zostaną 

przekazane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Zgodnie z przedłożoną 

dokumentacją wykonanie prac inwestycyjnych może wiązać się z koniecznością odwodnienia dna wykopów, 

w związku z powyższym w sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunek minimalizujące negatywne 

oddziaływanie ww. prac.  
 

Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji, nie przewiduje się znaczących emisji i uciążliwości  

na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm., zwanej dalej 

„ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000  

jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony o ok. 3,8 km, w kierunku północno-zachodnim. 
 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia może stanowić siedlisko występowania gatunków chronionych. Niektóre 

gatunki zwierząt, mogą posiadać kryjówki lub siedliska na drzewach. W związku z powyższym, przed 
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podjęciem prac związanych z pracami inwestycyjnymi, nakazano przeprowadzić kontrolę na obecność 

zwierząt, której wyniki pozwolą na podjęcie stosownych działań w zakresie ochrony zwierząt. W przypadku 

gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku  

IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych  

oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego,  

w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami 

o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań  

w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii 

Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez 

zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych 

ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność 

tymczasowego zabezpieczenia wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia 

śmiertelności zwierząt mogących występować na  terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom 

ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Humus,  

jako najcenniejsza warstwa gleby podlega ochronie i ponownemu wykorzystaniu do zagospodarowania 

terenu. Humus jest jednoczenie bankiem nasion roślin lokalnych, dlatego należy go zagospodarować  

w terenie znajdującym się jak najbliżej miejsca zrywki. 
 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację inwestycji  przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione  

w dokumentacji, stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym  

na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują 

się obszary wodno-błotne. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia 

różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości  elementów środowiska przyrodniczego  

na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska 

łęgowe. 
 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie 

uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami 

decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony z wyłączeniami wskazanymi 

w przedmiotowym przepisie. 
 

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Mszczonowa, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie  

z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., poinformował strony 

postępowania o wydaniu niniejszej opinii. 
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Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


