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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 
 

                               Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r. 

WOOŚ-I.4221.24.2020.ML.3 
 

Burmistrz Mszczonowa 

Plac Piłsudskiego 1 

96-320 Mszczonów 

 

 

POSTANOWIENIE 

 
 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 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”)  

oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w związku z postępowaniem w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji  

do odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie 

ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych  

nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001”, 
  

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 
 

 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące 

działania: 

1) wycinkę drzew wykonać w okresie od 15 października do końca lutego lub poza tym okresem pod 

nadzorem przyrodniczym; 

2) prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego  

i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-

wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw; 

3) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem 

(np. poprzez przykrywanie plandekami); 

4) wszelkie prace na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji prowadzić przy użyciu sprzętu 

sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy; 

5) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów; 

6) zaplecze postojowe maszyn budowlanych zlokalizować na terenie utwardzonym, 

zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami, np. na płytach 

betonowych; 

7) teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji 

rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, 

zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych 

przekazać uprawnionym odbiorcom; 

8) na etapie realizacji i eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci 

wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody; 

9) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych, zbiorników 

bezodpływowych przewoźnych toalet, zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowlanego; 
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zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony 

do tego celu podmiot, a zawartość ww. zbiorników wywozić do oczyszczalni ścieków; 

10) ścieki przemysłowe (odcieki z pryzm remediacyjnych oraz wody opadowe i roztopowe  

z ww. pryzm oraz terenów utwardzonych) zbierać w szczelnych zbiornikach odciekowych  

i po oczyszczeniu w bioreaktorze zwracać do procesu technologicznego; 

11) wykonać obwałowania pryzm w celu zabezpieczenia przed przenikaniem odcieków do gruntu; 

12) system wodno-ściekowy, w tym system odwodnienia pryzm regularnie, i terminowo poddawać 

próbom szczelności i konserwacjom. 

13) eksploatację inwestycji oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą 

przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00; 

14) na terenie inwestycji pomieszczenia socjalne ogrzewać przy użyciu urządzeń elektrycznych. 

 

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, 

należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 

1) zaprojektowanie dwóch szczelnych zbiorników odciekowych: 

a) o pojemności wynoszącej minimum ok. 300 m3 dla płyty remediacyjnej I; 

b) o pojemności wynoszącej minimum ok. 342 m3 dla płyty remediacyjnej II; 

2) zaprojektowanie pod planowanymi pryzmami remediacyjnymi zabezpieczenia w postaci 

geomembrany o minimalnej grubości wynoszącej 1,5 mm. 

 

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,  

o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

 

UZASADNIENIE 
 

Burmistrz Mszczonowa pismem z dnia 14 stycznia 2020 r., znak: G.6220.22.2019.JJ,  

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym 

Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do 

odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  

w Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach 

ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001”.  

 

Do ww. pisma dołączono: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz wypis  

i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.  

 

Dodatkowo Burmistrz Mszczonowa pismem znak: G.6220.22.2019.JJ (data wpływu do tutejszego 

organu - 29 stycznia 2021 r.), uzupełnił przedłożoną dokumentację. 
 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 41 i pkt 47 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

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

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy 

w sprawie oraz wiedzę własną organu. 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do odzysku/unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie ul. Warszawska 43,  

na działkach ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001.  

W ww. instalacji prowadzony będzie procesy odzysku/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi i węglowodorami, a także innych odpadów niebezpiecznych zanieczyszczonych 

substancjami ropopochodnymi, np. tłuczeń torowy, zanieczyszczony gruz. Planowana inwestycja będzie 

się składać z dwóch szczelnych płyt remediacyjnych do odzysku odpadów. Obie płyty będą wyposażone 

w niezależne systemy odbioru odcieków. W ich obrębie będą zbudowane bezodpływowe zbiorniki wraz 
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z instalacją odwodnienia płyty bioremediacyjnej i systemem aplikacji. Ponadto będą wykorzystywane 

maszyny do przetwarzania/obróbki odpadów (przesiewacz, kruszarka) oraz 

maszyny jezdne.  

Do przedmiotowej instalacji przyjmowane będą odpady stałe o następujących kodach: 

 17 01 06*- Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 05 03*- Gleba i ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 05 05*- Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,  

 17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne, 

 19 13 01*- Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. 

Odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 01 01 będzie, podobnie jak odpady niebezpieczne, 

poddawany oczyszczeniu mechanicznemu z różnego rodzaju zanieczyszczeń (fragmenty stalowe, 

drewniane itp.), poddany kruszeniu na drobniejsze frakcje, a następnie będzie stanowił gotowy produkt 

służący do rekultywacji terenów zdegradowanych lub utwardzenie terenów. 

Planowana zdolność przetwarzania ww. odpadów w przedmiotowej instalacji wyniesie łącznie  

do 60000 Mg/rok. 

 

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz 

hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane  

z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.  

W celu zminimalizowania ww. emisji w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono 

odpowiednie warunki. 

 

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, na terenie inwestycyjnym wody gruntowe, występują  

na głębokości ok. 2,4-3,3 m p.p.t., natomiast planowane prace ziemne wykonywane będą maksymalnie 

do głębokości ok. 0,8 m p.p.t., w związku z powyższym nie będzie zachodziła konieczność odwodnienia 

dna wykopów.  

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej 

inwestycji, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące źródła poboru 

wody oraz ograniczenia ilości jej zużycia, a także sposobu zagospodarowania ścieków oraz wód 

opadowych i roztopowych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w trakcie eksploatacji inwestycji  

nie będą powstawały ścieki bytowe. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych  

w sentencji niniejszego postanowienia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie 

głównie praca kruszarki i przesiewacza na części istniejącej zakładu oraz praca koparki i pojazdów 

mechanicznych poruszających się w obrębie terenu inwestycyjnego. Przeprowadzona w raporcie ooś 

analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że dopuszczalne poziomy substancji w 

powietrzu zostaną dotrzymane.  

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego 

oddziaływania na klimat. 

 

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będą maszyny 

i urządzenia związane z funkcjonowaniem planowanej instalacji oraz środki transportu poruszające się 

po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania  

w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego 

postanowienia, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

 

W raporcie ooś wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów, które przewiduje się, że będą wytwarzane w 

trakcie realizacji i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia oraz przetwarzane  

w przedmiotowej instalacji wraz z informacją o sposobie gospodarowania ww. odpadami, zgodnym  
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z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym odstąpiono od nałożenia warunków 

realizacji przedsięwzięcia w powyższym zakresie.  

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody wyznaczonymi 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm., 

zwaną dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Najbliższy obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska 

PLH140003 znajduje się w odległości ok. 3,4 km w kierunku północnym. Inwestycja realizowana będzie 

również poza granicami terenów stanowiących istotne powiązania ekologiczne pomiędzy obszarami 

Natura 2000. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest wycinka drzew, które mogą stanowić 

siedliska występowania zwierząt. 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  lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję 

zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ustawą o ochronie 

przyrody. 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. 

 

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono 

możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania. 

 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu 

nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa  

w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 
1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia  

i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego 

oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania  

z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania 

się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem 

należącym do Inwestora; 

3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary 

wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt  

lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000  

oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób 

znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

 

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy  

od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
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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. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, 

strona może zaskarżyć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. 142 k.p.a. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równocześnie Regionalny Dyrektor prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydaniu 

niniejszego postanowienia. Jednocześnie informuje, że postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa). 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


