
ŚG-7624-7/09  Kampinos, dnia 26 stycznia 2010 r. 

 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 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. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. złożonego przez p. Roberta Grochowalskiego 
EUROPROJEKT z siedzibą ul. Szekspira 2/30, Warszawa 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice 
ETAP I odcinek 800 mb, odwodnieniu do rowów szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji 
deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice, 
w gminie Kampinos, powiecie warszawskim zachodnim, na dz. ew. nr 111/2, 111/12, 111/13, 111/9, 
111/8 w obrębie Gnatowice Stare 
 
po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim 
 

ORZEKAM  

realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia 

do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I odcinek 800 mb, odwodnienie 

do rowów szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na 

terenie zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice i stwierdzam brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. 

USTAL AM  

dla przedmiotowego przedsięwzięcia następujące warunki środowiskowe: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia 

do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice, w tym na wykonaniu nawierzchni 

z betonu asfaltowego oraz rowów po stronie prawej od km 0+012,71 do km 0+480,00. 

Realizowane będzie na dz. ew. nr 111/2, 111/12, 111/13, 111/9, 111/8 w obrębie 

Gnatowice Stare. 

Działki objęte zamiarem inwestycyjnym o nr 111/12, 111/13, 111/9, 111/8 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie 1PU –

 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, 

natomiast dz. nr ew. 111/2 położona jest w terenach 7KD – teren dróg publicznych. 

Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem jednowariantowym, z możliwością 

zastosowania dwóch konstrukcji drogi. 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 

wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości 

dla terenów sąsiednich: 



W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy: 

1) prawidłowo zabezpieczyć sprzęt i plac budowy oraz jej zaplecze przed możliwością 

skażenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi oraz zapewnić właściwą 

organizację placu budowy, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu 

oraz jego rekultywacji po zakończeniu procesu inwestycyjnego 

2) dokonać właściwego doboru sprzętu budowlanego (jak najnowszy, sprawy 

techniczne, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych) 

dla realizacji drogi 

3) minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac 

budowlanych, poprzez wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej (tj. 600 – 2200) 

4) zastosować materiały o odpowiedniej jakości, zgodnie z normami i posiadające atesty 

i certyfikaty potwierdzające ich zastosowanie w budownictwie 

5) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami wytworzonymi podczas przebudowy, 

w tym minimalizować ich ilość oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę w szczelnych 

oznakowanych pojemnikach, w warunkach zabezpieczających przed dostępem osób 

postronnych 

6) powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia masy ziemne w pierwszej kolejności 

zagospodarować w miejscu prac 

7) po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren przyległy do terenu 

przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego 

Wody opadowe odprowadzane będą zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi wydanymi 

przez Starostę Warszawskiego Zachodniego: znak:OŚ.6223-13/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. 

oraz znak OŚ.6224-43/09 z dnia 7 maja 2009 r.: 

 na odcinku od km 0+ 012,71 do km 0480,00 do rowu szczelnego  

 na odcinku od km 0+ 480,00 do km 0+800,00 do istniejącej kanalizacji deszczowej 

poprzez wpusty deszczowe. 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 

wymaganej do wydania decyzji - projekcie budowlanym: 

W projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, które 

maksymalnie ograniczą negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do 

przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii 

Nie przewiduje się zdarzeń, które wymagałyby ochrony środowiska przed poważną 

awarią. Nie stwierdzono możliwości wystąpienia awarii przemysłowych. 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia nie stwierdzono możliwości 

wystąpienia oddziaływania transgranicznego. 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania 

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 73 ust. 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. Nr 199, 
poz. 1227), postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek 
podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na mocy art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy, jest wójt. 
Na podstawie art. 84 pkt. 1 w/w ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 5 listopada 2009 r. p. Robert Grochowalski EUROPROJEKT z siedzibą ul. Szekspira 
2/30 Warszawa zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia 
do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I odcinek 800 mb, odwodnieniu do rowów 
szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu 
produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice. 
Do wniosku o wydanie decyzji załączono wykaz działek ewidencyjnych, na których zlokalizowane jest 
planowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów wraz 
z mapą ewidencyjną obejmującą przewidywany teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie 
oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać w skali 1: 1000 i wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie 
podano do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Wójta Gminy Kampinos z dnia 2.12.2009 r. na 
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kampinos oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy 
Urzędu Gminy Kampinos. 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko realizacja dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej tego rodzaju 
została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana. 
W związku z powyższym w dniu 2 grudnia 2009 r. tut. Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Ożarowie 
Mazowieckim o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania raportu, 
o określenie zakresu tego opracowania. W wydanym postanowieniu znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-
6614-183/09 z dnia 20 stycznia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, 
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu znak: ZNS 
712 – 302/45/09 z dnia 20 stycznia 2010r. również wyraził opinię o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego postanowieniem z dnia 
22 stycznia 2010 r. Wójt Gminy Kampinos stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu opinii organów 
oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów stwierdzono, 
że realizacja odcinka drogi 800 mb, wraz z odwodnieniem do rowów szczelnych oraz przez osadniki 
do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. 
Stare Gnatowice, z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także zaproponowaną 
technologię jej wykonania nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. 
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 
 
 

POUCZENIE 
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 

14 dni od daty jej doręczenia. 
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 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. Nr 199, poz. 1227) 

3. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała 
się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego 



znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu 

oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

 

 

Otrzymują: 
1. EUROPROJEKT Robert Grochowalski 

ul. Szekspira 2/30 Warszawa 
2. „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. 

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 
3. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o. 

ul. 1 – Maja 6, 05-340 Kołbiel 
4. “PAGO” sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 14, 62-065  Grodzisk Wielkopolski 
5. OY POLSKA sp. z o.o. 

ul. Radiowa 24 m 14, 01-485 Warszawa 
6. KBP BWI POLSKA sp. z o.o. 

ul. Radiowa 24 m 14, 01-485 Warszawa 
7. p. Tadeusz Zygmunciak 

ul. Marymoncka 137/139 m 26, 01-946 Warszawa 
8. a/a 
 
Do wiadomości: 
9. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
11. BIP Urzędu Gminy Kampinos 



Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ŚG-7624-7/09 z dnia 26.01.2010 r. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia do drogi 

gminnej w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I odcinek 800 mb, odwodnieniu do rowów 

szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu 

produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację drogi na odcinku 800 m, wraz z odwodnieniem. 

Parametry przekroju drogi: 

 nawierzchnia drogi – asfalt 

 długość drogi – 800 m m(etap I) 

 powierzchnia projektowanej drogi – 6.400 m
2
 

 szerokość jezdni – 7 m 

 szerokość pasa ruchu – 3,5 m 

 pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% w kierunku projektowanego rowu 

i wpustów 

 szerokość pobocza gruntowego umocnionego 1 m 

 pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego 8% 

 pochylenie skarp 1:1,5 i 1:3 

 szerokość dna rowu – 0,6 m 

 oporowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30na ławie betonowej z oporem. 

Wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio do projektowanego rowu. 

2. Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Kampinos, powiecie warszawskim zachodnim, 

na dz. ew. nr 111/2, 111/12, 111/13, 111/9, 111/8 w obrębie Gnatowice Stare 

3. Przedsięwzięcie nie jest związane z produkcją, magazynowaniem, transportem lub 

wykorzystaniem rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, które mogą stwarzać zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

4. Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem jednowariantowym, z możliwością zastosowania 

dwóch konstrukcji drogi: 

wariant I – podstawowy: 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm 

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 8 cm 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o gr. 20 cm 

ulepszone podłoże cementem do wytrzymałości Rm=1,5 (MPa)o gr. 40 cm 

wariant II – alternatywny: 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 8 cm 

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 16 cm 

5. Planowana inwestycja nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania. 

6. Planowana inwestycja nie jest położona w obszarach podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód 

i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

7. Dla planowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

8. W trakcie realizacji nie zachodzi potrzeba usuwania drzew ani krzewów, ani zmiana klasyfikacji 

gruntów. 

9. Działki objęte zamiarem inwestycyjnym: dz. ew. nr 111/12, 111/13, 111/9, 111/8 obręb Gnatowice 

Stare w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie 1PU – 

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, natomiast 

dz. nr ew. 111/2 położona jest w terenach 7KD – teren dróg publicznych. 


