
Stare Babice, dnia 20.07.2017 roku 

ROŚ.6220.5.2017. 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także § 3 ust. 

1 pkt 88 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku ze zm. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z prowadzonym 

postępowaniem w sprawie wniosku Pana Norberta Gałuszewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącego rowu 

melioracyjnego Z 2/2 w miejscowości Borzęcin Mały gmina Stare Babice”. 

 

postanawiam 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

UZASADNIENIE 

 

Na wniosek Pana Norberta Gałuszewskiego, złożonego w dniu 25.05.2017r., zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego Z 2/2 w miejscowości 

Borzęcin Mały gmina Stare Babice”. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Borzęcin 

Mały gmina Stare Babice na dz. nr ew. 28/7 

 

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z zaznaczonym zakresem inwestycji, kopię 

mapy ewidencyjnej, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja, na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczona została, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 

88 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Wójt Gminy Stare Babice pismem z dnia 31.05.2017 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie 
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Warszawskim Zachodnim, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Postanowieniem z dnia 

19 czerwca 2017 roku (znak WOOŚ-II.4240.528.2017.AWI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie wydał opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącego rowu 

melioracyjnego Z 2/2 w miejscowości Borzęcin Mały gmina Stare Babice”, nie istnieje konieczność 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zajął stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235) 

Podczas analizy przedłożonej dokumentacji dołączonej do wniosku uwzględnione zostały uwarunkowania 

przestawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w 3 ust. 2 pkt 2 w związku z 3 ust. I pkt 88 

lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonana zostanie przebudowa istniejącego rowu Z-2/2 

zlokalizowanego na działce o nr ew. 28/7 w miejscowości Borzęcin Mały w gminie Stare Babice. 

Przebudowa polegać będzie na przykryciu rowu z zamianą na rurociąg drenarski jako zbieracz zastępczy 

w celu stworzenia możliwości lepszego zagospodarowania działki, przez którą przebiega rów. Zabudowa 

rowu rurociągiem drenarskim będzie miała miejsce na odcinku 42 m. Ponadto przebudowa rowu obejmie 

również budowę potrójnego wylotu drenarskiego. Planowany rurociąg zakończony zostanie wylotem 

betonowym do rowu Z-2/2 w krn 0+3 78. Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji 

inwestycji związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru 

prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu spowodowanych m. in.: pracami 

budowlanymi. Jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i będą 

ograniczone przez odpowiednią organizację pracy na placu budowy.  

 

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane 

uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia. Gospodarka wodno-ściekowa, zarówno na 
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etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, prowadzona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu 

oraz w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. W odległości około 1,7 km od najbliższego obszaru 

Natura 2000 - Puszcza Kampinoska PLC 140001. Oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska, 

związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony. Zamierzenie nie 

wpłynie znacząco na zmianę krajobrazu. Uwzględniając charakter i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza 

się, że 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. Zamierzenie nie ingeruje w wody powierzchniowe i podziemne. Ze względu 

na charakter i cel realizacji inwestycji nie wystąpią negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy 

środowiska (siedliska i/lub gatunki) od wód zależne. Inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych 

jednolitych części wód, a co za tym idzie, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla 

ustanowionych celów środowiskowych JCW. Z racji swego usytuowania inwestycja nie wpłynie także 

znacząco negatywnie na siedliska łęgowe.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, a także biorąc pod uwagę postanowienie 

wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 roku (znak WOOŚ-

II.4240.528.2017.AWI), Wójt Gminy Stare Babice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Strony postępowania wg rozdzielnika 

 

2. a/a 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 

Ożarów Mazowiecki 


