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In. 6620.2.3.2012

POSTANOWIENIE

           Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 
ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Egis 
Poland Sp. z o. o. ul Puławska 182, 02-670 działającego w imieniu Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 
na  podstawie  pełnomocnictwa o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach zgody  na 
realizację  planowanego  przedsięwzięcia  pn:  „budowie  drogi  powiatowej  nr  4414W  na  odcinku 
Wyszków – Rybno –Kręgi – Somianka” zlokalizowanej na terenie Gminy Wyszków oraz na terenie 
Gminy Somianka, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie  z dnia 2012.03.29 /uzupełnionego w dniu 18 
kwietnia  2012  r./  i  zaciągnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  Warszawie  i 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.  

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego  na  „budowie  drogi  powiatowej  nr  4414W  na  odcinku  Wyszków  –  Rybno  –Kręgi  – 
Somianka”  zlokalizowanej  na  terenie  Gminy  Wyszków  oraz  na  terenie  Gminy  Somianka,  pow. 
wyszkowski, woj. Mazowieckie.

UZASADNIENIE

          W dniu 2012.03.29, Egis Poland Sp. z o. o. ul Puławska 182, 02-670 ,  wystąpił  z wnioskiem 
/uzupełnionym  18  kwietnia  2012r/  działając  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  Wyszkowskiego  na 
podstawie  pełnomocnictwa  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  planowanego  przedsięwzięcia  pn:  „budowie  drogi  powiatowej  nr  4414W  na  odcinku 
Wyszków – Rybno –Kręgi – Somianka” zlokalizowanej na terenie Gminy Wyszków oraz na terenie 
Gminy Somianka, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie.    
Wniosek został  zamieszczony w publicznie  dostępnym wykazie  prowadzonym przez Urząd Gminy 
Somianka.                                                                                                                                                                W 
dniu  2012.04.20  pismem  In.6620.2.2012  Wójt  Gminy  Somianka  wystąpił  z  wnioskiem  do 
Regionalnego  Dyrektora  Ochron  Środowiska  w   Warszawie  oraz  pismem  do  Państwowego 



Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie który zgodnie z kompetencją wniosek przesłał w 
dniu 24.04.2012 do Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 
79   z  prośbą  o  opinie  co  do  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
przedsięwzięcia  polegającego  na  „budowie  drogi  powiatowej  nr  4414W na  odcinku Wyszków – 
Rybno  –Kręgi  –  Somianka”  zlokalizowanej  na  terenie  Gminy  Wyszków  oraz  na  terenie  Gminy 
Somianka, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie.    
W dniu  8 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał Wójta Gminy 
(  wezwanie  wpłynęło 2012.05.14)  Somianka  do uzupełnienia  wniosku w sprawie  wydania  opinii 
złożonej dokumentacji w zakresie ochrony przed hałasem z dnia 20 kwietnia 2012 r .   
W  dniu  2012.05.15  pismem  nr  In.6620.4.1.2012  Wójt  Gminy  Somianka  wezwał  Pełnomocnika 
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego Egis Poland  Sp.  z  o.  o.  ul.  Puławska  182,  02-670  Warszawa do 
uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zgodnie z wytycznymi  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.   Pełnomocnik  Zarządu Powiatu Wyszkowskiego Egis 
Poland Sp. z o. o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa w dniu 21 maja 2012 r. przesłał uzupełnienie 
do karty informacyjnej przedsięwzięcia  w dniu 21 maja 2012 r.  (wpłynęło 22 maja 2012 r.  Wójt 
Gminy Somianka w dniu  23 maja  2012 r.  przesłał  uzupełnienie  karty  informacyjnej  na  powyższe 
zadanie celem ponownego rozpatrzenie i wydania opinii.  
Po wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem 
WOOŚ-II.4240.531.2012.OZ  z  dnia  13  czerwca  2012  r.  (wpłynęło  2012.06.19)  oraz  Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie Nr ZNS.9022.2.00022.2012.PNSW 11406/2012 
z dnia 30.05.2012 (wpłynęła 2012.06.18) stwierdzam, że zgodnie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko(  Dz.  U.  z  2010  roku  Nr  213,  poz.  1397) 
planowane przedsięwzięcie pn : „budowie drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno 
–Kręgi  –  Somianka” zlokalizowanej  na terenie Gminy Wyszków oraz na terenie Gminy Somianka, 
pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie.   ,  kwalifikuje  się   do  rodzaju  przedsięwzięć   mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  obowiązek  sporządzenia  raportu  może  być 
wymagany.  W  oparciu  o  opinie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska,  oraz  opinię 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie stwierdzam że treść niniejszego 
postanowienia  przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz 
wiedzę organu. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą  szczegółowe uwarunkowania zawarte w 
art.63  ust.1  w/w  ustawy  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a w szczególności że skala i zakres 
planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4414W 
na odcinku Wyszków- Nowe Rybienko- Stare Rybienko – Rybno- Tulewo Górne- Kręgi –Michalin – 
Somianka o długości 11,4 km, zlokalizowana  na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie 
wyszkowskim  w  granicach  gmin:  Wyszków  i  Somianka  .  Projekt  ma  na  celu  poprawę  stanu 
technicznego  drogi  poprzez  przebudowę  nawierzchni  bitumicznych  jezdni  oraz  budowę  nowych 
odcinków jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poprawa geometrii  drogi. W ramach inwestycji 
poszerzone także zostaną chodniki oraz wykonane zostaną nowe odcinki chodników, ciągów pieszo-
rowerowych, zjazdy na posesje oraz inne elementy drogi, w tym przepusty, mosty pod projektowana 
drogą. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zaprojektowane rozwiązania 
maja  zapewnić  poprawę  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  wszystkich  użytkowników 



m.in. poprzez odseparowanie ruchu pieszego od kołowego , poprawę geometrii drogi i optycznego 
prowadzenia trasy oraz poprawę oznakowania poziomego i pionowego.  
Parametry techniczne drogi po rozbudowie:   
- Przekrój 1 x 2  pasy ruchu,   
- Klasa drogi – L,   

Prędkość projektowana drogi:                                

        - 50 km/h poza terenem zabudowy,  
        - 40 km/h na terenie zabudowanym,   
- Szerokość pasa ruchu  -  3,00m,    
- Szerokość jezdni  -  6,00 m,  
- Szerokość chodników – 2,00 m ( bezpośrednio przy jezdni),   
- Szerokość ciągu pieszo – rowerowego:  

          - 3,00 m przy krawędzi jezdni,   
          - 2,50 m odsunięty od jezdni , 
 -  Szerokość poboczy 0,75 m,   
-   spadek poprzeczny jednostronny 2% / dwustronny 2%.                                   

Po  przeprowadzeniu  analizy   wraz  z  wnioskiem  i  przedłożonymi  materiałami  oraz  uwzględniając 
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów postanowiono wydać 
postanowienie  o  braku  konieczności  przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w 
odniesieniu  do  poszczególnych  uwarunkowań.  Planowany  odcinek  drogi  funkcjonuje  w  stanie 
istniejącym,  a  zakres  inwestycji  nie  przewiduje  istotnego  zwiększenia  parametrów  technicznych, 
eksploatacja   przedsięwzięcia  nie  spowoduje  pogorszenia  jakości  środowiska  ,  lecz  wpłynie  na 
poprawę stanu  i  warunków eksploatacji  drogi.  Zapewni  wyższy  poziom  bezpieczeństwa  ruchu  w 
stosunku do stanu istniejącego.   Zwiększy  się  również  komfort  korzystania  z  drogi  powiatowej 
zarówno dla kierowców, jak i pieszych, co również przyczyni się  do zmniejszenia wypadków z ich 
udziałem. 
Planowane przedsięwzięcie powiązane jest z istniejącą drogą. Jednakże ze względu na niewielką skalę 
i rodzaj przedsięwzięcia standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Planowane do realizacji materiały budowlane  w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą 
dowożone bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystane na bieżąco. 

Po zapoznaniu się z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia  uznaje się, iż nie jest to przedsięwzięcie 
mogące w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 , jak również integralność 
obszaru naturowego i spójność sieci Natura 2000.

Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą 
krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac drogowych.  

Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  będą selektywnie zbierane i magazynowane 
w szczelnych oznakowanych pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom.

Lokalizacja,  skala  i  charakter  przedsięwzięcia  zawarte  we  wniosku  potwierdzają  wystąpienie 
oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia maja charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu 



prac budowlanych z wyjątkiem zmian wynikających z przekształcenia terenu w obrębie poszerzonego 
pasa  drogowego.  funkcjonowanie   przebudowywanego  odcinka  drogi  powiatowej  w  związku  z 
poprawa nawierzchni , uporządkowaniem systemu odwodnienia oraz poprawą warunków poruszania 
się  pieszych  i  rowerzystów  zmniejszy  oddziaływanie  szlaku  komunikacyjnego  na  środowisko  w 
stosunku do stanu istniejącego.  

          Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

          

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Egis Poland Sp. z o. o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
2. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków/prośba
    a/obwieszczenie na tablicy ogłoszeń GW
    b/ w sposób zwyczajowo przyjęty/ wraz z informacją o dokonaniu powyższego/
3. Urząd Miasta i Gminy Wyszków, Aleja Róz 2, 07-200 Wyszków,
    a/obwieszczenie na tablicy ogłoszeń SP
    b/ w sposób zwyczajowo przyjęty/ wraz z informacją o dokonaniu powyższego/
4. BIP Urzędu Gminy w Somiance,
5. Tablica ogłoszeń UG Somianka,
6. Tablica ogłoszeń sołectwa Rybienko Nowe, 07-200 Wyszków, 
7. Tablica ogłoszeń sołectwa Rybno, 07-200 Wyszków,
8. Tablica ogłoszeń sołectwa Tulewo, 07-200 Wyszków,
9. Tablica ogłoszeń sołectwa Rybienko Stare 10, 07-200 Wyszków,
10. Tablica ogłoszeń sołectwa Tulewo Górne Nowe, 07-200 Wyszków,
11. Tablica ogłoszeń sołectwa Kręgi, 07-200 Wyszków,
12. Tablica ogłoszeń sołectwa Michalin Nowe, 07-203 Somianka,
13. Tablica ogłoszeń sołectwa Somianka Parcele, 07-203 Somianka,
14. Tablica ogłoszeń sołectwa Somianka, 07-203 Somianka,
15. a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie.
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Warszawie.
  


