Winnica, 29.09.2020 r.
IS.6220.3.2020

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65
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), zwanej dalej „ustawą ooś”, oraz § 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, poz. 1839 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Winnica z siedzibą ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
drogi gminnej od miejscowości Poniaty Wielkie do Smogorzewo Włościańskie w gminie
Winnica” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, odnośnie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
postanawiam
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Poniaty Wielkie do
Smogorzewo Włościańskie w gminie Winnica”
UZASADNIENIE
W dniu 16.07.2020r. Gmina Winnica z siedzibą ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Poniaty Wielkie do
Smogorzewo Włościańskie w gminie Winnica”. W dniu 06.08.2020r. Wójt Gminy Winnica
na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wszczął
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4„ustawy ooś”, Wójt Gminy Winnica zwrócił
się pismami znak IS.6220.3.2020 z dnia 06.08.2020r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu
ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 14.09.2020r. znak:
WOOŚ-I.4220.1116.2020.MŚ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. ” „Przebudowa drogi
gminnej od miejscowości Poniaty Wielkie do Smogorzewo Włościańskie w gminie Winnica”,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując
to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:
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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).
Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu drogi jednopasmowej, dwukierunkowej dla
prędkości 30 km/h o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem i poboczami
z kruszywa naturalnego na odcinku od 0+000,00 do km 4+141,85.
Zasięg inwestycji obejmuje miejscowości w gminie Winnica:
 Poniaty Wielkie, działki o nr ew.: 25/2 i 33, obręb 0026;
 Kamionna, działki o nr ew.: 86/1, 86/2 i 108, obręb 0019;
 Białe Błoto, działka o nr ew. 26/1, obręb 0001;
 Smogorzewo Włościańskie, działki o nr ew.: 113 i 284, obręb 0034.
W ramach realizacji inwestycji planowane są:
 roboty ziemne (w tym korytowanie, wykonanie wykopów, nasypów);
 przebudowę i rozbudowę skrzyżowań;
 odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią w dużej mierze tereny rolne, lasy, użytki zielone
oraz zabudowa o charakterze zagrodowym. W ramach ww. przedsięwzięcia nie przewiduje
się wycinki drzew.
Jak wynika z KIP w trakcie prac budowlanych zostanie zapewniona ochrona pni, koron i
systemów korzeniowych drzew przewidzianych do pozostawienia. Wskazano wiele
rozwiązań chroniących drzewostan przed zniszczeniem, a mianowicie:
 dla drzew przewidzianych do zachowania i pozostających w bezpośrednim
oddziaływaniu prac budowlanych należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie
systemu korzeniowego i korony drzewa (np. osłona pnia szalunkiem z desek oraz
dodatkowo wygrodzenie płotem powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa);
 w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego odeskowania
zabezpieczenie powinno się znajdować do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna
część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie powinno być opasane przez
drut bądź taśmę, a deski – ściśle przylegać do pnia;
 prace budowlane organizowane będą w taki sposób, aby unikać manewrowania
sprzętem ciężkim w pobliżu drzew;
 roboty ziemne w pobliżu drzew będą organizowane w taki sposób, aby ograniczyć
kontakt odsłoniętych korzeni z powietrzem atmosferycznym i światłem;
 w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach
i krzewach będą zasypywane w jak najkrótszym czasie;
 w przypadku przerwania robót wykopy będą prowizorycznie wypełnione lub przykryte
matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; w przypadku niebezpieczeństwa
mrozu, ściany wykopów w obrębie korzeni drzew będą przykryte materiałem
chroniącym np. matami; wykopy będą niezwłocznie wypełnione;
 w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopów będą obficie podlane, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów będą owinięte jutą
lub matami; zasypywanie powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów będzie ziemią
urodzajną lub zastąpioną warstwą kompostu;
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 w obrębie korzeni nie będzie występowało zagęszczanie gruntu, które mogłoby
prowadzić do uszkodzenia korzeni;
 podczas prowadzenia prac w zasięgu korony drzew należy nie dopuścić do poruszania
się i parkowania pojazdów (ryzyko zmiażdżenia korzeni oraz obrywania drobnych
korzeni, które dostarczają całej roślinie składniki pokarmowe oraz powodują wymianę
gazową roślin) ani magazynowania pod koronami drzew mas ziemnych i materiałów
budowlanych, jak kruszywa, cement itp.
 w celu uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, prace w obrębie korzeni prowadzone
będą tylko ręcznie.
Teren inwestycji, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i lasów łęgowych.
Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi, zatem nie nastąpi
ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania
różnorodności biologicznej terenu.
Obszar pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.).
Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała
PLB140007 znajduje się w odległości ok. 13 km w kierunku południowo-wschodnim od
planowanej inwestycji.
Wskazane warunki prowadzenia robót, mają na celu zapewnienie dobrej organizacji
planowanych prac oraz ograniczenie ich wpływu na tereny o szczególnych wartościach
przyrodniczych. W celu minimalizacji bezpośredniego negatywnego oddziaływania
inwestycji na gatunki, wprowadzono warunek prowadzenia robót poza okresem lęgowym
ptaków i rozrodczym płazów. W celu ograniczenia strat w lokalnych populacjach gatunków
zwierząt, spowodowanych realizacją planowanych prac, wprowadzono konieczność
przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego, który będzie miał na celu kontrolę prowadzanych
prac pod kątem obecności gatunków chronionych.
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu użyteczności
przyrodniczej.
W związku z powyższym, postanawia się stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów,
uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam
opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku po otrzymaniu wniosku o
wydanie opinii w dniu 02.07.2020r. nie wyraził stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy ooś (14 dni). Zgodnie z treścią art. 78
ust. 4 ustawy ooś niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii,
o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt
2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art.
90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do dnia wydania postanowienia nie
zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wójt Gminy Winnica po przeprowadzeniu analiz zebranych materiałów, biorąc pod
uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, postanowił jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,
Powiat Pułtuski
Gmina Winnica,
Strony postępowania trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
Sołtys Sołectwa Poniaty Wielkie – celem podania do publicznej wiadomości.
Sołtys Sołectwa Kamionna – celem podania do publicznej wiadomości.
Sołtys Sołectwa Białe Błoto – celem podania do publicznej wiadomości.
Sołtys Sołectwa Smogorzewo Włościańskie – celem podania do publicznej wiadomości.
a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sprawę prowadzi:
Marcin Krulak email. m.krulak@gminawinnica.pl, tel. 23 691 40 28
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