
BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowieckś

woj. mazowieckie

WIP.6220.2.2022.MW(17)

Maków Mazowiecki, dnia 31 sierpnia 2022 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej „Kpa” oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i 68 ustawy 

z dnia 3 października 2008 roku 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 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą ooś”

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta 

Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka tzw. małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”,
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który 

powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, w zakresie uwzględniającym:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności charakterystykę całego przedsięwzięcia, 

przedstawienie lokalizacji inwestycji na mapie geodezyjnej wraz z opisem, warunki 

użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji oraz przewidywane rodzaje i ilości 

zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2) omówienie wpływu powstających zanieczyszczeń i uciążliwości wynikających 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia szczególnie na zdrowie ludzi, wodę, 

powietrze, klimat oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami;

3) opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujące 

bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia;

4) przedstawienie ww. zagadnień w formie graficznej;

5) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub zmniejszenie szkodliwych 

oddziaływań na środowisko;

6) oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne: należy wykonać 

obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, dla których określono poziomy 

dopuszczalne oraz dla tych, dla których określono wartości odniesienia (uwzględniające 

wszystkie emitowane substancje oraz wszystkie źródła emisji); obliczenia należy wykonać 

zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; 

należy przedstawić czytelną interpretację graficzne wyników tych obliczeń, pozwalającą na 

jednoznaczne stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz 

aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane 

wejściowe przyjęte do obliczeń oraz wydruki obliczeń;
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7) ochronę przed hałasem: należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie 

z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej 

z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić 

zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia 

i nocy oraz wskazującej tereny chronione akustycznie;

8) gospodarkę wodno-ściekową: należy przedstawić sposób zagospodarowania wód opadowo - 

roztopowych na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, jak również wpływ przedmiotowej 

inwestycji na środowisko gruntowo-wodne;

9) gospodarkę odpadami: należy podać informacje dotyczące rodzajów, kodów 

i przewidywanych ilości odpadów powstających na poszczególnych etapach: realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz miejsca powstawania odpadów, sposób ich 

magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpadów.

10) wskazanie, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanawianie obszaru ograniczonego 

użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz określenia 

granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 

dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

12) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

13) nazwisko i imię osoby lub osób sporządzających raport;

14) źródła informacji stanowiącej podstawę do sporządzenia raportu.

UZASADNIENIE
W dniu 10 maja 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa 

reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią Joannę Bielicką z dnia 5 maja 2022 roku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka 

tzw. małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”.
W dniu 8 czerwca 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie z dnia 

6 czerwca 2022 roku do wniosku: o wykaz działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz 

znajdujących się w obszarze 100 m od granic planowanego przedsięwzięcia, ponadto przedłożone 

zostały zaktualizowane mapy z lokalizacją i zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia. Następnie 

w dniu 14 czerwca 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło nowe pełnomocnictwo udzielone Pani 

Joannie Bielickiej, z dnia 26 maja 2022 roku, rozszerzające zakres czynności.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kpa. Art. 49 Kpa 
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stanowi, iż zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej 

może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 

publicznej.

W związku z powyższym w dniu 15 czerwca 2022 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

wydał obwieszczenie nr WIP.6220.2.2022.MW(4) o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w przedmiotowej sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony, o możliwości zapoznania 

się z aktami sprawy oraz o przysługującym im prawie do składania uwag i wniosków 

w przedmiotowym postępowaniu. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego 

Urzędu w dniu 15 czerwca 2022 roku.

Z uwagi na błędy merytoryczne we wniosku pismem nr WIP.6220.2.2022.MW(5) 

z dnia 15 czerwca 2022 roku wezwano Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji o: 

wskazanie prawidłowej liczby działek ewidencyjnych; w załączniku, w którym zostały wskazane 

działki znajdujące się w buforze 100 m od planowanej inwestycji wskazanie jedynie działek, które 

znajdują się poza zakresem inwestycji; wskazanie prawidłowego zużycie oleju napędowego w kg/dzień; 

wskazanie prawidłowego nr drogi wojewódzkiej; doprowadzenie do zgodności informacji dotyczących 

wycinki drzew i krzewów. Dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 28 czerwca 2022 roku 

(data wpływu do tutejszego Urzędu 30 czerwca 2022 roku).

W dniu 4 lipca 2022 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił do: Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo nr WIP.6220.2.2022.MW(7)), Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim (pismo nr WIP.6220.2.2022.MW(8)) 

i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem (pismo nr 

WIP.6220.2.2022.MW(9)) o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Wójta Gminy Czerwonka (pismo nr 

WIP.6220.2.2022.MW(10)) o zaopiniowanie rzeczonego przedsięwzięcia. Jednocześnie o wystąpieniu 

o opinie zawiadomiono Pełnomocnika Wnioskodawcy.

Następnie w dniu 7 lipca 2022 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.2.2022.MW(l 1) 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać 

załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii 

oraz umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zgromadzonych dowodów 

i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawny 

wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

tutejszego Urzędu w dniu 7 lipca 2022 roku.
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W dniu 13 lipca 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego nr ZNS.7040.04.20.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku stwierdzająca, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

oraz określająca zakres raportu.

W dniu 20 lipca 2022 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr 

WIP.6220.2.2022.MW(13) wystąpił do Wójta Gminy Czerwonka o podanie do publicznej wiadomości 

informacji dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 21 lipca 2022 roku wydał 

postanowienie nr WOOŚ-I.4220.1061.2022. JC wyrażające opinię, iż dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

wskazał zakres raportu.

W dniu 27 lipca 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Wójta Gminy Czerwonka 

nr SGN.6220.14.2022 z dnia 19 lipca 2022 roku pozytywnie opiniujące przedmiotowe przedsięwzięcie, 

w ramach projektu koncepcyjnego, w wariancie Nr 1.

W dniu 1 sierpnia 2022 roku w siedzibie tutejszego Urzędu jedna ze stron postępowania 

zapoznała się z dokumentacją sprawy.

W dniu 29 sierpnia 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.ZZŚ.2.435.1.178.2022.PJ z dnia 

24 sierpnia 2022 roku, w której Organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia oraz wskazał na koniczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz 

nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem 

elementów wskazanych w opinii.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku 

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

z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej, 

na odcinku o długości 1,47 km, od połączenia istniejącej drogi gminnej ul. Łąkowej w Makowie 

Mazowieckim z drogą krajową nr 57 (ul. Przasnyska) relacji Bartoszyce - Pułtusk, do drogi 

wojewódzkiej nr 626 relacji Nowa Wieś - Maków Mazowiecki na terenie gminy Czerwonka. Planowany 

przebieg znajdować się będzie w części w terenie zabudowanym (Maków Mazowiecki) i w części 

w terenie niezabudowanym (Czerwonka). Po stronie Makowa Mazowieckiego przewiduje się przebieg 

śladem drogi gminnej, natomiast w dalszym etapie terenami rolniczymi, aż do gminy Czerwonka. 

Przedmiotowa droga w części graniczyć będzie z zabudowanymi terenami ul. Łąkowej, gdzie 

zlokalizowane są miedzy innymi składy, usługi produkcyjne oraz terenami przewidzianymi 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej z usługami.
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Zakres planowanych prac obejmować będzie:

• budowę nowego odcinka drogi klasy G tzw. „Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”;

• rozbudowę drogi krajowej nr 57 oraz drogi wojewódzkiej nr 626 w miejscu łączenia 

z planowaną do budowy małą obwodnicą Makowa Mazowieckiego;

• rozbudowę skrzyżowań na przebudowywanym odcinku drogi;

• przebudowę/budowę chodników na terenach miejscowości oraz poza obszarem zabudowy 

w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych;

• budowę dróg rowerowych lub dróg dla rowerów i pieszych na terenie miejscowości oraz na 

odcinkach pomiędzy miejscowościami;

• wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego;

• budowę obiektu mostowego nad rzeką Orzyc;

• budowę/przebudowę przepustów;

• budowę/przebudowę innych obiektów np. schodów, ogrodzeń;

• przebudowę/budowę zjazdów;

• przebudowę/budowę rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników

retencyjnych, urządzeni podczyszczających, drenaży;

• przebudowę/budowę oświetlenia drogowego na terenach zabudowy;

• przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

• wycinkę zieleni kolidującej;

• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Biorąc pod uwagę skalę, rodzaj, charakter i lokalizację przedsięwzięcia, stwierdza się 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, która to pozwoli określić wielkość 

i zasięg jego oddziaływania w celu stwierdzenia dotrzymania standardów jakości środowiska, a także 

określić zabezpieczenia minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko (przy uwzględnieniu bliskości 

terenów podlegających ochronie akustycznej).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na 

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

W odległości około 9,4 km na południowy - zachód od planowanej inwestycji znajduje się Nasielsko- 

Kamiewski Obszar Ochronionego Krajobrazu. W odległości około 9,7 km na południe od planowanej 

inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014. Najbliżej położony 

korytarz ekologiczny - Lasy Przasnyskie, zlokalizowany jest w odległości około 0,95 km na wschód od 

terenu planowanej inwestycji.

Po dokonaniu szczegółowej analizy materiałów, biorąc pod uwagę uwarunkowania 

przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz otrzymane opinie postanowiono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z up. BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Joanna Bielicka
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, Biuro Regionalne w Poznaniu 
ul. Kobaltowa 6 (wejście B, 2 piętro)
62-002 Złotniki

2. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie)
3. a/a

Sprawę prowadzi: Magdalena Wróbel

tel. 29 71 42 133, e-mail: magdalena.wrobel@makowmazowiecki.pl
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