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Mordy, dnia 03.10.2022 r. 

IN.6220.7.2022.JP 

 

D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust.                

1 i ust.2 pkt 2 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 2022 r. poz. 1029 ze zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także 

zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.               

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1839) oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 cyt. dalej jako „kpa”), po rozpatrzeniu wniosku 

Zarządu Powiatu w Siedlcach, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W 

na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698”; 

 

orzekam co następuje: 

 

1) Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                       

na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698”. 

2) Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia; 

a) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu 

pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy 

planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być 

prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej 

na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony 

przyrody.  

b) W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów 

korzeniowych drzew pozostających, przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą. 

c) Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca magazynowania 

odpadów/materiałów) zorganizować na terenie przekształconym 

antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym) i zabezpieczonym 

przed wyciekami substancji ropopochodnych. Zakazuje się magazynowania 

materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji. 

d) Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje 
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taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w 

przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do 

odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem 

przepisów odrębnych. 

e) Podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonywania wykopów, 

należy je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. 

f) Wierzchnią warstwę gleby (humus) z terenów trwale lub czasowo 

zajmowanych pod inwestycję należy zdejmować jednostronnie, zdeponować w 

sposób umożliwiający zachowanie jej właściwości, a następnie ponownie 

wykorzystać do kształtowania terenów biologicznie czynnych.  

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia określona w załączniku Nr 1 oraz karta 

informacyjna stanowiąca załącznik Nr  2 do decyzji stanowią integralną część decyzji. 

 

Uzasadnienie 

I. Wnioskiem z dnia 22.07.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.07.2022 r.), Zarząd 

Powiatu w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, zwrócił się do Burmistrza Miasta               

i Gminy Mordy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek           

do drogi wojewódzkiej nr 698”. Do wniosku została dołączona karta informacyjna 

przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych (płyta CD) oraz  wymagane załączniki dla  ww. inwestycji, tj.: mapa ewidencyjna               

w postaci papierowej w skali 1:5000 z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie w odległości 100 m od granic tego terenu. 

W dniu 28.07.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wystąpił o wydanie opinii co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w 

przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach Opinią Sanitarną                              

Nr 61/2022, znak: ZNS.7040.5.47.2022.1, z dnia 10.08.2022 r. nie stwierdził obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim  

Opinią znak: LU.ZZŚ.2.4360.232.2022.PS, z dnia 03.08.2022 r. nie stwierdziło               

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko                   

ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia 

celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.                                  
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak:               

WOOŚ-I.4220.1222.2022.MŚ, z dnia 18.08.2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia 

pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek, do drogi 

wojewódzkiej nr 698” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania                  

na środowisko oraz istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach warunków o których mowa  w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. 

 

 

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych                                   

w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).  

Z powyższych przepisów wynika, że „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty 

mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów 

mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” zalicza się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Analiza zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych wskazuje, że przyjęte rozwiązania zapewniają 

ochronę środowiska na etapie eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka 

wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko,               

dlatego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                      

na środowisko. Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mordy jest w tym zakresie zgodne                                 

z Opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.  

 

 

II.Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

zostało poprzedzone analizą przesłanek wynikających z art. 63 ust.1 ustawy ooś.              

w następującym zakresie: 

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji                 

a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) 

 

Planowany do przebudowy odcinek drogi o długości 3 905 m jest drogą powiatową                

klasy Z, kategoria ruchu- KR1. Przebiega przez tereny zabudowane i niezabudowane          

(pola, łąki, lasy). Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 

5m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz miejscowe rowy przydrożne. Wzdłuż 

drogi po obu stronach znajdują się zjazdy na przyległe działki oraz drzewa różnego 

gatunku. Pod koroną drogi znajdują się przepusty.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydqltqmfyc4njqgy3tkmruga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dgltqmfyc4nbugazdkmbrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dgltqmfyc4nbugazdkmbtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dgltqmfyc4nbugazdkmjsga
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W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać: 

 nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości  3 905 m i szerokości 5 m, z 

pochyleniem poprzecznym 2 %; 

 obustronne pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego na długości 3 905 m, i 

szerokości 1 m z pochyleniem poprzecznym 8%; 

 wymianę/remont istniejących przepustów. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 

 25/2 – obręb Suchodołek, gm. Mordy, 

 176 – obręb Suchodołek, gm. Mordy, 

 217 – obręb Suchodół Wielki, gm. Mordy, 

 81 – obręb Suchodół Wielki, gm. Mordy, 

 79/2 –obręb Suchodół Wielki, gm. Mordy, 

 1/2 – obręb Suchodół Wielki, gm. Mordy, 

 69 – obręb Suchodół Wielki, gm. Mordy, 

 122/1 – obręb Wólka Biernaty, gm. Mordy, 

 39 – obręb Wólka Biernaty, gm. Mordy.  

Łączna powierzchnia działek objętych planowanym przedsięwzięciem wynosi około 

41 100 m
2
. Łączna powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję wynosi około 28 000 m

2
, 

w tym powierzchnia jezdni wynosi około 19 525 m
2
. 

Dotychczasowy sposób wykorzystania przedmiotowej drogi powiatowej jako drogi 

publicznej po przebudowie nie ulegnie zmianie. W ramach inwestycji nie zachodzi 

potrzeba usunięcia drzew. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których wydana została decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

przedsięwzięcie oraz w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 63 

ust.1 pkt 1 lit. b i pkt. 3 lit. f) 

 

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 

brak jest przedsięwzięć zrealizowanych oraz realizowanych, które mogą prowadzić do 

skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.  

 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 

powierzchni ziemi (art. 63 ust.1 pkt 1 lit.c) 

 

Inwestycja nie ma wpływu na bioróżnorodność z uwagi na brak ingerencji w 

ekosystem, obszary chronione, czy też wycinkę drzew prawnie chronionych.                     

Nie przewiduje się utraty siedlisk, obszarów podmokłych, trawiastych czy lasów, a także 

utraty gatunków roślin i zwierząt.  
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Woda wykorzystywana będzie jednie na czas wykonywania robót budowlanych                     

(przewidywana ilość ok. 150m
3
).  

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w zakresie działek drogowych                   

do istniejącego rowu.  

W okresie inwestycyjnym przewiduje się powstawanie ścieków sanitarno-socjalnych  

powstających w wyniku zabiegów higieniczno-sanitarnych pracowników zatrudnionych 

przy budowie. Ścieki te  będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez firmę 

posiadającą koncesję na wywóz ciekłych odpadów. Przewidywana ilość ścieków bytowych 

wyniesie ok. 0,5 m
3
/dobę przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.   

Realizacja inwestycji nie będzie powiązana z nadmierną eksploatacją i niewłaściwym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz nie będzie związana z wykorzystaniem 

zasobów roślinnych i zwierzęcych.  

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym 

wynikającego z emisji (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d i g) 

Emisja zanieczyszczeń powietrza 

Zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego, zarówno w okresie inwestycyjnym,                

jak i w wyniku funkcjonowania analizowanego układu drogowego będą emitowane w sposób 

niezorganizowany. Zanieczyszczenia te będą powstawały w okresie inwestycyjnym w wyniku 

pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym oraz w okresie 

eksploatacji podczas ruchu pojazdów mechanicznych (spalanie paliw w silnikach). 

Maksymalne stężenia zanieczyszczeń emitowanych z silników maszyn i urządzeń 

pracujących oraz z silników pojazdów poruszających się po analizowanym terenie w okresie 

eksploatacji będą nie większe od dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych                   

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87). 

Emisja hałasu 

W okresie budowy wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i wibracyjne związane z 

pracą ciężkich maszyn drogowych i pojazdów transportowych. Oddziaływania te zgodnie z 

obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu.  

W celu minimalnej uciążliwości hałasu należy: 

 prace związane z budową drogi prowadzić odcinkami; 

 używać wyłącznie sprzętu technicznie sprawnego; 

 wyłączać silniki sprzętu nieużywanego w celu ograniczenia emisji hałasu, drgań i 

zanieczyszczeń powietrza.  

W czasie eksploatacji drogi hałas oraz ilość drgań będą mniejsze niż obecnie z uwagi na 

równość nawierzchni drogi.  

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan klimatu akustycznego 

wokół pasa drogowego.  
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e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy 

uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego 

ze zmianą klimatu (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) 

 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ryzyka 

poważnej awarii, gdyż nie będą wykorzystywane technologie ani substancje mogące stanowić 

zagrożenie dla środowiska. Ze względu na skalę prac i rodzaj terenu nie wystąpi ryzyko 

katastrofy naturalnej. Ze względu na zastosowane technologie oraz nieskomplikowany             

rodzaj prac nie wystąpi ryzyko katastrofy budowlanej. 

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu. 

 

f) przewidywanej ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko                

( art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) 

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z prowadzonymi 

pracami takie jak: gleba i kamienie, grunty z wykopów, odpady z budowy, remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opakowania z papieru i 

tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, sorbenty materiały 

filtracyjne, tkaniny do wycierania.  

Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone i 

magazynowane w wydzielonym miejscu, o szczelnym podłożu, w wyraźnie oznaczonych 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 

Odpady komunalne powstające w okresie inwestycyjnym będą gromadzone                       

w pojemniku i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Nie przewiduje się 

powstawania i gromadzenia na terenie inwestycji odpadów niebezpiecznych. Przewiduje 

się, że podczas realizacji inwestycji zostanie wytworzonych nie więcej niż 200 kg 

odpadów komunalnych.  

Odpady z remontu i przebudowy dróg zostaną przekazane Inwestorowi (transport 

samochodami samowyładowczymi) celem przekruszenia i ponownego wykorzystania np. 

do utwardzania nawierzchni.  

Przy zapewnieniu warunków właściwej organizacji systemu gospodarki odpadami 

zarówno realizacja, jak i eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie generować znaczących 

oddziaływań na komponenty środowiska. Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

będzie ograniczony do terenu inwestycji, zaplecza budowy oraz parku maszyn.                     

Czas oddziaływania zależny będzie od postępu realizacji przedsięwzięcia. 

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – uwzględniające uwarunkowania określone w (art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j oraz k): 
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a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; 

- na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych oraz siedliska łęgowe. 

b) obszary wybrzeży; 

- przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży; 

c) obszary górskie lub leśne; 

- przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi; 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych; 

- przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza rejonem stref ochronnych ujęć wód i obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody; 

- planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających 

ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar 

Dolina Liwca PLB140002 oddalony o ok. 2,8 km w kierunku południowo-zachodnim od 

granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny Lasy Łochowskie – Lasy Chotyłowskie, 

zlokalizowany jest w odległości ok, 2,7 km w kierunku południowo-zachodnim  od terenu 

inwestycji.  

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione           

w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji 

nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność              

ww. obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na 

ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują 

siedliska łęgowe.  

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; 

- z przedłożonych organowi materiałów nie wynika, aby na terenie objętym inwestycją ani              

w zasięgu jego oddziaływania występowały obszary, na których standardy jakości środowiska 

zostały przekroczone; 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 
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- przedsięwzięcie nie będzie miało także wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, 

kulturowym i  archeologicznym; 

h) gęstość zaludnienia; 

- planowana inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Suchodółek, Suchodół 

Wielki, Wólka Biernaty. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna 

gęstość zaludnienia na terenie Gminy Mordy w 2021 r. wynosiła 35 osób/km
2
. 

i) obszary przyległe do jezior; 

- na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu jej oddziaływania nie występują 

obszary jezior; 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu oddziaływania nie ma uzdrowisk 

i nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej; 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; 

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem 

ilościowych i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry 

stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako 

niezagrożone.  

Analizowany teren położony jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. Inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi, ustanowionymi na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). 

Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polsk, planowana droga przecina Dopływ z Wólki 

Biernaty.  

Negatywne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia będą 

związane z możliwością zanieczyszczenia wód w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i 

wycieku substancji ropopochodnych do wód lub gruntu. W celu ograniczenia możliwości 

wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać 

instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Pracownikom budowy należy zapewnić dostęp 

do pomieszczeń sanitarnych.  

 

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 ooś wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać; 

- oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny, ograniczony do działek 

objętych inwestycją; 
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b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze; 

 - ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, 

charakter przedsięwzięcia i rodzaj generowanych oddziaływań nie stwierdza się możliwości 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

c) charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia 

oddziaływania; 

- realizacja przedsięwzięcia i jego eksploatacja w istotny sposób nie wpłyną na obciążenie 

istniejącej infrastruktury technicznej; 

d,e) prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności  oddziaływania; 

- realizacja przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka i związanych z nią niepewności, 

prawdopodobieństwa, częstotliwości i dotkliwości znaczącego lub potencjalnego 

negatywnego wpływu na środowisko; 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania; 

- projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji                       

o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. 

Zawiadomieniem oraz Obwieszczeniem z dnia 28.07.2022 r., nr IN.6220.7.2022.JP 

umieszczonymi na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy,  

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicach ogłoszeń                   

w miejscowościach Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka Biernaty, Burmistrz Miasta                

i Gminy Mordy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie 

wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Strony 

postępowania ustalono na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś.                               

Zgodnie z tym przepisem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek,                      

na terenie których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym                    

się w odległości 100 m od granic tego terenu. Podstawą do sporządzenia wykazu stron była 

mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie planowane 

przedsięwzięcie wraz z zasięgiem oddziaływania, stanowiąca załącznik do wniosku                          

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, zgodnie z art. 10 § 1 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Mordy powiadomił 

strony postępowania zawiadomieniem z dnia 24.08.2022 r. o zakończeniu postępowania 

administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień               
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w sprawie oraz możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na Stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń               

w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach 

Suchodołek, Suchodół Wielki oraz Wólka Biernaty. 

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie złożyła pisemnych ani ustnych uwag                       

i wniosków oraz wniosku o zapoznanie się z dokumentacją w niniejszej sprawie. 

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie 

prowadzonego postępowania i zgromadzonych dowodów. 

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe  należało orzec jak w sentencji decyzji. 

 

 

 

POUCZENIE 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie 

rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób 

trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje 

roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.  

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1  oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. 

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 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 72 ust. 3 

ustawy ooś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 6 lat 

od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,  

z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

3. Termin, o którym mowa w pkt 2 może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium                                   

w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                                 

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                        

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz 

że brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Cofnięcie prawidłowo złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się 

praw do wniesienia odwołania nie wywołuje skutków prawnych. 

6. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny                        

do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny 
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wniosek wszystkich stron zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

7. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy 

jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ 

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia 

sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia im zawiadomienia   o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o 

przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie 

niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  

          /-/ Jan Ługowski  

        podpis na oryginale 
 

 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

2. Karta Informacyjna przedsięwzięcia 

Otrzymują: 

1. Zarząd Powiatu w Siedlcach 

2. Strony zgodnie z wykazem 

3. a/a 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Kazimierzowska 9,08-110 

Siedlce 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 

Siedlce 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie 

Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski  

4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce 

 

 

Sporządziła: 

Joanna Pawluk 

tel. 25-641-54-02 wew. 46 

 

 

 

 

  


