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GoŚ' 6620.6,2013 Leoncin, dnia2'7 lutego 2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziatywania na środowisko (tj. Dz. U. z20|3 r., poz'1f35 ze zmianami) w związku z art.123 ustawy
z dnia 14 czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz'267),
po rozpatrzeniu wniosku firmy REM PROJEKT Marcina Łukasiewicza, działa1ącego na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie przy
ul. Mazowieckiej nr l4 _ w sprawie wydania decyzji oddziaływania rra środowisko przedsięwzięcia
polegającego na :
,, Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 re|acji Płock _ Kazuń, na odcinku
skrryżowania z drogą wojewódzką nr 705 ( wraz z tym skrzyżowaniem) do skrryżowania
z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów ( powiat: sochaczewski
i nowodworski)"

postanawiam

zawiesió postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac|r do czasu przedłoienia
przez wnioskodawcę raportu o oddziab,rvaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia f013 r. firma REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz, z siedzibą Skierniewice
u|. Jana Brzechwy 16, działająca na podstawie udzielonego petnomocnictwa Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 - w sprawie wydania decyzji
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :

,, Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock _ Kazuń,, na odcinku
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 ( wrnz z tym skrzyżowaniem) do skrzyżowania
z drogą krajową nr 85 na terenie gmin: Brochów, Leoncin, Czosnów ( powiat: sochaczewski
i nowodworski)''. Wniosek został uzupełniony w dniu 23 grudnia f013 r.

Projektowane przedsięwzięcie zgodrlie z podarlyni przez wnioskodawcę rodzajem, parametrami
oraz zasięgiem potencjalnego oddziaływania na środowisko, kwalifikrrje się do zaliczenia do grup
przedsięwzięó wymienionyclr w s 3 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Rady Mirristrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko (Dz.U.Nr f13,
poz.1397, ze zm,), tj. ,,przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montazu
rea|izowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wytączeniem
przypadków, w których u|egająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu częśó reallzowanego |ub zrea|izowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w
ust.l, o ile progi te zostaĘ określone'', w związku z $ 3 ust.l pkt.60 ww. rozporządzenia, tj. ,,drogi
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km' inne niż wymienione w $
2 ust.l pkt.3l i 3f oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem
przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i
z|oka|izowanych poza obszarami objętymi fonnami ochrony przyrody, o których lnowa w art.6 ust.l
pkt.l - 5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

W związku z powyŻszym, uwzględniając łączne uwarutrkowania wynikające z a'rt. 63 ust.1
ustawy ooś, po przeprowadzeniu analizy rodza1u i charakterystyki przedsięwzięcia oraz jego
usytuowania, na podstawie przedłozonych do wniosku dokumentów tJ karty informacyjnej
i zawaĘch w niej ,załoień rea|izacyjrryc|"l oraz po uwzględnieniu wydanych opinii Regiona|nego
Dyrektora ochrony Srodowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Dworze Mazowieckim - uznano , Że d|a planowanego przedsięwzięcia zzchodzi konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.

Pismem ZNS-717-48l13-8798,L.dz.68l2014 z dnia01,01,20,14 r.(wptyw 08.01.20l4 r.) Państwowy
Powiatowy Inspektor SanitarIly w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdził potrzebę



przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił
zakres raportu dla w/w inwesĘcji, ze szczegóhryn-r uwzględnielriem: przewidywarrych rodzajów i
ilości zanieczyszczeń, wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, uzasadnienia
proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaĘwariia na środowisko,
a w szczegó|ności na ludzi, wodę i powietrze. Wskazał takze na potrzebę opisania metod
prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych, znaczących
oddziaĘwań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane' stałe i chwilowe oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko,
wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) emisji. opis przewidywanych działań mających na celu
zapobieganie i ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaĘwaIi na środowisko'
atakię analizę moz|iwycli korifliktów społecznyclr związanyc|.l z p|anowanym przedsięwzięciem.

Pismem ZNs.112.2.f.f014.Mo zdnia21.01.20|4 r. (wpływ 21.01.2014 r.) Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Soc|raczewie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. W/w opinii opiniujący odniósł się zasadniczo tylko do terenu
p|anowanej inwestycji przebiegającej na obszarze gminy Brochów w powiecie sochaczewskim.
Natomiast nie uwzględnił lub pominął przy wydawaniu opinii, charakterystyki terenu znajdującego się
w obszarze oddziĄwania p|anowane.i inwestycji na terenie gmin Leoncin i Czosnów, powiatu
nowodworskiego. W szczególności gęstości zaludnienia i zabudowy na tych odcinkach drogi
wojewódzkiej nr 575. Nie odniósł się w wydanej opinii do oddziaływania planowarlej inwestycji na
znajdujące się w pobliżu miejsca rea|izacji inwestycji obszary o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne, ku|turowe lub archeo|ogiczne w miejscowościach: Sladów, Kromnów' Piaski Duchowne
połozone na teręnie gminy Brochów - powiatu sochaczewskiego, w tym na obszary Chronionego
Krajobrazu połozone na terenie powiatu sochaczewskiego takie. jak: Nadwiślański obszar
Chronionego Krajobrazu, obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Srodkowej Wisły PLB140004;
obszar rnający znaczenie d|a Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, obszaru
Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Postanowieniem WOOS-11.4240.1'760.2013.UW z dnia 10 stycznia 2014 r. (*pty* 13.01.2014 r.)
Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Warszawie wyraził opinię, Że d|a planowanego
przedsięwzięcia ze wzg|ędu na mozliwośó jego oddziaływaIria na przyrodę, w tym na obszary
chronione, obszary NATURA 2000, na klimat akustyczny' na powietrze atmosferyczne, na istniejące
w polu oddziatywania planowanej inwestycji obszary o krajobrazie lnającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, na gęstośó istniejącej zabudowy izaludnienia w pasie istniejącej drogi
wojewódzkiej . konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W
postanowieniu zawarto zakres raportu ze szczegohlylll uwzględnieniern poszczegó|nych e|ementów
i wybranych zagadnień mających istotne zllaczenie w planowanym przedsi.ęwzięciu.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowyrn Dworze Mazowieckim
i w Sochaczewie, a takŻe irrformacji zawartych w karcie irlformacyjnej przedsięwzięcia oraz po
uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art' 63 ust.l ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r'
o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie' rrdziale spoteczetistwa w ochronie
środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (t j .Dz.U. z2013 r. ,poz'1235 ze zmianami)
nałozono obowiązek przeprowadzenia oceny oddział1tvania przedsięwzięcia na środowisko oraz
określono zakres rapoftu.

Zgodnie z art. 63 ust.5 ustawy z dnla 3 października 2008 r. o udostęprrianiu informacji
o środowisku i jego ochrolrie, udzia|e społeczelistwa w oclrronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj Dz. U. z 2013 r., poz.1f35 ze zmianami) organ wydaje
postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowarriach do czasu przedłoŻenia przez wnioskodawcę raportu o oddział5,rvaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.
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