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POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 64 ust. 3 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,  

ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Stanisławów z dnia  

14 października 2020 r., znak: RIiOŚ.6220.8.2020, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko,  

 

wyrażam opinię,  

 

że dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania złomu, na działce o numerze ewidencyjnym  

nr 2338/2 w miejscowości Stanisławów, powiat miński”, nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Wójta Gminy 

Stanisławów 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 z dnia 24 września 2020 r.  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną 

dalej „kip”), informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

inwestycji 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. 

 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporządzenia 

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

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji przedsięwzięcia mającego na celu zbieranie złomu,  

na działce ew. nr 2338/2 w miejscowości Stanisławów, gmina Stanisławów.  

Powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,0402 ha.  

Zbieranie złomu odbywać się będzie wyłącznie w wolnostojącym magazynie (garażu) o powierzchni 

15 m
2
, selektywnie: w workach, pojemnikach lub w kontenerach. Posadzka garażu wyłożona jest  



 

 

eko-płytą i przykryta szczelnym linoleum. Obok magazynu złomu znajdować się będzie wiata z wagą 

przemysłową – suwakową o skali ważenia do 500 kg. 

Na sąsiedniej działce o nr ew. 2338/1, gdzie dotychczas było prowadzone zbieranie złomu, znajdować 

się będzie pomieszczenie (garaż) wyłącznie z wagą elektroniczną o skali ważenia do 300 kg.  

Skupowane odpady będą odpadami „czystymi”, gotowymi do dalszej odsprzedaży, a ich załadunek na 

samochody odbywał się będzie ręcznie lub ewentualnie wózkiem widłowym. 

Zakłada się, że ilość zbieranych odpadów nie przekroczy 50 Mg/rok. 

 

Przedsięwzięcie jest położone poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia    

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55, ze zm). 

Na działce nie występują siedliska chronione. 

Obszar inwestycji położony wśród zabudowy mieszkaniowej z istniejącym wygrodzeniem i zielenią 

wzdłuż części ogrodzenia.  

Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB140002 w odległości  około 23,3 km;   

 specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Czernik PLH140037 w odległości około 6,5 km.   

 

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące 

znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na lokalizację inwestycji  

na działce, sąsiadującej z działką inwestora na której prowadzona jest obecnie działalność o tym 

samym profilu i związane z tym jej przekształcenie oraz dostosowanie w tym kierunku, nie zachodzi 

potrzeba nałożenia warunków z zakresu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

 

Projektowana inwestycja z uwagi na odległość nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać  

na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację inwestycji stwierdzam, iż nie ma konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary chronione. 

 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając 

łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi 

przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140037.H

