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REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 
 

 
Warszawa, dnia 26 lutego 2020 r. 

WOOŚ-I.4220.25.2020.AST.3 

Burmistrz Nasielska 
 

 

OPINIA 
 

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 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. z 2020 r. poz. 283, zwanej dalej „ustawą ooś”),  

po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Nasielska z dnia 2 stycznia 2020 r., znak: ŚROW.6220.30.2019.IB.4, 

data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 9 stycznia 2020 r., o wydanie 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
 

wyrażam opinię, że 
 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości 

Nasielsk w ciągu drogi powiatowej nr 2422W na działkach o nr ewid. 32/1, 631/1, 32/5 obręb 0001 Miasto 

Nasielsk”,  
 

I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 
 

II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub 

wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.: 
 

1) prace w obrębie koryta rzeki Nasielnej, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz 

niepowodujący zwężenia jej koryta; 

2) teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej (w szczególności miejsca postoju  

i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu) zabezpieczyć przed przedostawaniem się 

zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) do gruntu i wód poprzez uszczelnienie podłoża  

(np. za pomocą płyt betonowych, gruntów słabo przepuszczalnych lub geomembran); 

3) prace w rejonie koryta rzeki Nasielnej prowadzić ze szczególną ostrożnością; bezwzględnie unikać 

wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta rzeki Nasielnej. 
 

 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) 

wpłynął wniosek Burmistrza Nasielska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko 

dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2019 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz oświadczeniem wraz  

z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla 

której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje. 
 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 
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Projektowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę obiektu mostowego na rzece Nasielna  w miejscowości 

Nasielsk w ciągu drogi powiatowej nr 2422W. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej  

w miejscowości Nasielsk, gm. Nasielsk, na działkach o nr ew. 32/1, 631/1, 32/5 obręb 0001 Miasto Nasielsk. 

Ze względu na strategiczne położenie i charakter obiektu, celowe jest wykonanie przebudowy mostu poprzez 

ułożenie nowej nawierzchni, podwyższenie, naprawę i zabezpieczenie antykorozyjnie balustrad, montaż 

drenażu opaskowego za ściankami przyczółków i odwodnienia skarpowego prefabrykowanego, wymianę 

izolacji i warstwy ochronnej oraz naprawę warstwy spadkowej mostu, remont przyczółków oraz uzupełnienie 

brakujących elementów w umocnieniu. Ponadto w ramach prac nastąpi umocnienie skarpy nasypu pod 

obiektem. Przebudowa mostu ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zapewnienie ruchu na 

drodze powiatowej i nie zmieni w istotny sposób dotychczasowej konstrukcji mostu. 
 

Parametry istniejącego obiektu mostowego wyglądają następująco: 

 szerokość całkowita obiektu – 10,75 m; 

 długość całkowita obiektu – 7,9 m. 

Planowany obiekt mostowy charakteryzował się będzie następującymi parametrami: 

 szerokość całkowita obiektu – 10,85 m; 

 długość całkowita obiektu – 7,9 m. 

Pozostałe parametry pozostaną praktycznie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Teren planowanej inwestycji stanowi drogę powiatową o nawierzchni bitumicznej i jest przekształcony 

antropogenicznie. Zakres prac nie spowoduje zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin  

i zwierząt występujących w rzece oraz siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem rzecznym. 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliższym obszarem 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045 

oddalony o ok. 7,5 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. 
 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie 

planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność 

obszaru Natura 2000 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045 oraz na spójność Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia 

wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu 

oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe. 
 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie 

uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami 

decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
 

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Nasielska, mając na uwadze zasady postępowania uregulowane  

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 

zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej 

opinii. 
 

Przedmiotowa opinia nie mogła być wydana wcześniej, z uwagi na kontrolę prowadzoną w tutejszym Urzędzie 

przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


