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Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 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 2020 r. poz. 283, ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia
25.02.2020 r., znak: PZ-PI-I.721.10.2019.MB w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie wydaje opinię bez uwag do ww. projektu dokumentu.
Analizowany projekt obejmuje swym zasięgiem teren województwa mazowieckiego z wydzielonymi
strefami: mazowiecką, aglomeracją warszawską, miastem Płock i miastem Radom. Celem
sporządzenia programu jest przede wszystkim zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza: pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ditlenku azotu, jak również ograniczenie skutków
i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. W dokumencie wskazano działania zarówno o charakterze
inwestycyjnym, jak i nieinwestycyjnym. W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać
na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie realizacja ustaleń
przedmiotowego dokumentu w części dotyczącej obszarowych form ochrony przyrody, z wyłączeniem
parku narodowego i jego otuliny, nie będą miały negatywnego wpływu na ochronę przyrody ww. form
ochrony przyrody.
W przedłożonej wraz z projektem programu prognozie oddziaływania na środowisko dokonano oceny
potencjalnego wpływu realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu na poszczególne elementy
środowiska. Wynika z niej, iż realizacja zadań przewidzianych projektem w perspektywie
długofalowej przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie województwa, a tym samym
korzystnie wpłynie na warunki życia jego mieszkańców.
W zakresie wpływu na krajobraz – nastąpią trwałe zmiany, krótkoterminowo oddziałujące w okresie
prac budowlanych, skutkujące poprawą wizerunku miast. W zakresie wpływu na klimat – nastąpi
zmniejszenie emisji NOx, natomiast w dłuższej perspektywie oddziaływania skutkować będą
zmniejszeniem możliwości tworzenia się ozonu. Powyższe potwierdza prognoza.
Jednocześnie wskazuje się, iż w prognozie oddziaływania na środowisko, w rozdz. 5.11 w zakresie
rezerwatów przyrody znalazły się zapisy mówiące, że:
 najmniejszym rezerwatem jest rezerwat „Sadkowice” (powierzchnia wynosi 0,9 ha) – zgodnie
z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
17 maja 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody Sadkowice powierzchnia ta wynosi 0,7 ha;
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 wśród znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego rezerwatów przyrody 28 posiada
plany ochrony – na dzień 19.03.2020 r. jest ustanowionych 60 planów ochrony; liczba ta jest
dynamiczna, w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie nowych planów.
Ponadto w prognozie wymieniono obszary Natura 2000 zlokalizowane poza granicami województwa
mazowieckiego, tj. Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Mszar Płociczno oraz Ostoja Narwiańska.
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