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REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 
 

 
  Warszawa, dnia 17 lutego 2020 r. 

WOOŚ-I.4220.1405.2019.BS.3 
 

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, znak: G.6220.19.2019.JJ, 

data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 9 grudnia 2019 r., uzupełnionego 

w dniach 30 grudnia 2019 r. i 17 stycznia 2020 r. pismami Burmistrza Mszczonowa odpowiednio  

z dnia 20 grudnia i 16 stycznia 2020 r., znak: G.6220.19.2019.JJ, o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
 

wyrażam opinię, że 
 

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach 

Strzyże, gmina Mszczonów: 
 

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 ustawy ooś, tj.: 

1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin terenu pod kątem występowania 

gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów 

dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza 

winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej  

na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;  

2) w trakcie robót budowlanych zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew 

przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 

3) planowaną wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym lub pod nadzorem 

przyrodniczym; 

4) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka 

konieczność umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości 

ucieczki, zwierzęta przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją; 

5) podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy  

je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. 

 

Burmistrz Mszczonowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, 

wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach z dnia 20 listopada 2019 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”) 

oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki 

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

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 62 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Planowana inwestycja polega na budowie ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance, Pieńkach Strzyże, 

gmina Mszczonów. Łączna długość budowanej drogi wynosi 3297,50 m.  

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: budowę nawierzchni jezdni asfaltowej, budowę 

nawierzchni jezdni z kostki betonowej, budowę oraz przebudowę poboczy na pobocza z kruszywa 

łamanego, budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, a także budowę rowów 

odwadniających i przepustów pod drogą i zjazdami. 

 

Parametry techniczne projektowanej drogi są następujące: 

 kategoria drogi: G (gminna), 

 klasa techniczna drogi L (lokalna), 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 prędkość miarodajna – 50 km/h, 

 obciążenie  - 100 kN/oś, 

 przekrój jezdni – jezdnia dwupasowa dwukierunkowa o szerokości 6,00 m, 

 szerokość pasa ruchu – 3,00 m, 

 kategoria ruchu – KR4, 

 szerokość pobocza – 0,75 m. 

 

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest w linii istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej.  

Z uwagi na wąski istniejący pas drogowy konieczne jest pozyskanie części gruntów przyległych.  

Są to głównie tereny, na których zlokalizowane są kopalnie odkrywkowe, tereny rolne, tereny 

zalesione oraz w najmniejszym stopniu tereny zabudowane. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie  

na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, zwanej dalej 

„ustawą o ochronie przyrody”). Najbliżej położonymi obszarami chronionymi względem ww. drogi są: 

obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003, oddalony  

o ok. 7,9 km w kierunku północnym oraz Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki 

Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony o ok. 19 m na wschód. W ramach inwestycji zaplanowano 

wycinkę drzew i krzewów, ale jej zakres ograniczono do niezbędnego minimum, a podczas oględzin 

terenu zamierzonych robót nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. W związku  

z powyższym stwierdza się, że ww. przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu  

na środowisko przyrodnicze, a przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania  

na środowisko nie jest konieczne. 

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

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 
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przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji  

nie występują siedliska łęgowe. 

W ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z zaistniałą kolizją zaplanowano wycinkę drzew  

i krzewów, które mogą stanowić siedlisko występowania gatunków podlegających ochronie. Zgodnie  

z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), w stosunku do dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą  

na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. 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 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 ograniczenia negatywnego oddziaływania prac budowlanych oraz wycinki drzew i krzewów 

na środowisko przyrodnicze rejonu inwestycji, wskazano warunki w sentencji niniejszej opinii. 

Zastosowanie warunków określonych w sentencji niniejszej opinii ograniczy śmiertelność zwierząt 

podczas budowy inwestycji, a także umożliwi im ucieczkę z terenu robót. W celu ochrony zwierząt 

wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas 

budowy. 

 

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 przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi 

przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 

 

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Mszczonowa, mając na uwadze zasady postępowania 

uregulowane w ustawie 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., o poinformowanie 

stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii. 

 

Przedmiotowa opinia nie mogła być wydana wcześniej, z uwagi na kontrolę prowadzoną w tutejszym 

Urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


