Warszawa, dnia 15 marca 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOŚ-I.4220.144.2021.ML.2
Burmistrz Mszczonowa
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247,
zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Mszczonowa z dnia
22 stycznia 2021 r., znak: G.6220.29.2020.JJ, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, uzupełnionego w dniu 25 lutego 2021 r.,
wyrażam opinię,
że dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania hal magazynowych
na potrzeby zakładu gospodarowania odpadami, wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej,
zlokalizowanego na działce o nr ewid. 82/6 obręb 0001 w obszarze administracyjnym miasta
Mszczonowa”, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
UZASADNIENIE
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. Do ww. wniosku i jego uzupełnienia załączono wymaganą
dokumentację, tj.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę
informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”), wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem,
o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś.
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 83 lit. b 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.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji punktu zbierania odpadów. Plany
inwestycyjne zakładają zmianę sposobu użytkowania dwóch hal oraz wiaty o funkcji magazynowej
(w trakcie realizacji), adaptacje istniejącej infrastruktury zakładu do procesów magazynowania
odpadów oraz posadowienie naziemnego zbiornika o objętości 3 m3 z olejem napędowym w celu
umożliwienia tankowania pojazdów ciężarowych i roboczych związanych bezpośrednio z pracą
zakładu. Wszystkie rodzaje zbieranych odpadów będą magazynowane: selektywnie, w oznakowanych
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miejscach na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, w sposób odpowiednio dobrany do rodzaju
i właściwości odpadów (np. w kontenerach, pojemnikach, big-bagach, luzem).
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Teren
przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości ok. 3,2 km od obszaru Natura 2000
Dąbrowa Radziejowska PLH140003.
Zgodnie z kip obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się na terenie zantropogenizowanym,
na którym do tej pory odbywały się procesy związane ze zbieraniem odpadów. Realizacja planowanej
inwestycji będzie polegać tylko i wyłącznie na dostosowaniu obiektu do potrzeb zbierania odpadów.
Prace obejmą montaż wentylacji obejmującej odpylanie i dezodoryzację, wyznaczenie stref
magazynowania odpadów wraz z dostarczeniem kontenerów i pojemników do ich zbierania oraz
zaopatrzenie obiektu w zbiornik z sorbentem. W ramach planowanej inwestycji nie jest planowana
wycinka drzew oraz niszczenie szaty roślinnej. Teren działki objętej inwestycją jest ogrodzony.
Przedmiotowe przedsięwzięcie sąsiadować będzie od strony północnej i wschodniej z kopalnią
odkrywkową glin ilastych, za nią znajdują się budynki biurowe i usługowe. Od strony południowej
i zachodniej działki inwestycyjnej znajdują się tereny nieużytkowane, za którymi w odległości
ok. 110 m znajduje się droga krajowa nr 50. W odległości ok. 120 m w kierunku południowym
zlokalizowane są zabudowania zakładu produkcji radiofarmaceutyków.
Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione
siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Z uwagi
na stopień przekształcenia terenu inwestycji, uznano że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone na terenie już
przekształconym antropogenicznie, 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.
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.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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