Warszawa, dnia 22 września 2020 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-I.4220.1054.2020.ML
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 2020 r. poz. 283, ze zm.,
zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Mszczonowa z dnia
23 lipca 2020 r., znak: G.6220.19.2020.JJ, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko,
wyrażam opinię,
że dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji instalacji do granulacji odpadów metali
pochodzących z demontażu linii elektroenergetycznych na nieruchomości położonej
w miejscowości Lutków Druga, nr ewid. gruntów 14 (obręb 0031 Lutków Druga),
gm. Mszczonów - obszar wiejski, pow. żyrardowski, woj. 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 ustawy ooś, tj.:
1) eksploatować instalację przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, mogącą przyjmować ww.
odpady w ilości poniżej 10 Mg/dobę;
2) ww. instalację do przetwarzania odpadów zlokalizować w hali.
Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Burmistrza
Mszczonowa o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”),
informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji 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 82 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zgodnie z ww. wnioskiem Burmistrza Mszczonowa.
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Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na się prowadzeniu przetwarzania innych niż niebezpieczne
odpadów metali (o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal) w przeznaczonym do tego granulatorze. Wyżej
wymienione odpady stanowić będą zdemontowane przewody wysokiego napięcia (AFL), składające się
z
rdzenia
stalowego
(FL)
w
oplocie
aluminiowym
(A).
Odpady
do przetwarzania w granulatorze będą pochodzić z demontażu słupów elektroenergetycznych.
Planowana wydajność instalacji wyniesie 1872 Mg/rok, co przy założeniu pracy instalacji przez
312 dni w roku (6 dni w tygodniu), daje dobową zdolność przerobową instalacji na poziomie
6 Mg/dobę. Z kip więc jednoznacznie wynika, że planowana instalacja przetwarzania odpadów będzie
mogła przyjmować ww. odpady inne niż niebezpieczne w ilości łącznej poniżej 10 Mg/dobę. Planowana
instalacja do granulacji odpadów metali będzie umieszczona w jednej z dwóch istniejących hal
namiotowych postawionych na terenie działki.
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). Najbliższym
obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003
oddalony o ok. 9,0 km od terenu planowanego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione
siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Inwestycja
realizowana będzie w terenie całkowicie przekształconym antropogenicznie, w istniejącej
na przedmiotowej nieruchomości hali. Z uwagi na stopień przekształcenia terenu przedsięwzięcia oraz
jego otoczenia, brak jakichkolwiek struktur krajobrazu mogących potencjalnie świadczyć o obecności
w jej zasięgu korytarzy ekologicznych oraz jego lokalizację poza obszarowymi formami ochrony
przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że jego realizacja
i funkcjonowanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność
ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto,
realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów
środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie
znacząco negatywnie na 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 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 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie
stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.
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