
Ramboll Poiska Sp. 2 0.0.

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWYWPtYNODNIA. ...2. 2,Oc2jQ

Warszawa,. listopada 2020 r.
Znak sprawy: O -IV-UL6220.50.2020.AOR

POSTANOWIENIE NR /05/2020

Na podstawie:

- art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego

(Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze. zm.), dalej k.p.a.,

- art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji

o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na rodowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze. zm.), dalej oo,
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,

ze zm.),

- § 2 I § 3 rozporzdzenia Rady MinistrOw z dnia 10 wrzenia 2019 r. w sprawie przedsiwzie

mogqcych znaczco odd ziafywa na rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),

odmawiam wszczcia postpowania

na wniosek spótki PGNIG TERM IKA Spófka Akcyjna zfozony 27 padziernika 2020 r., w sprawie

wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiwzicia pn. ,,Budowa na terenie EC

Siekierki przytczy i wz{a wjazdowego", ziokalizowanego na terenie Elektrocieptowni Siekierki przy

ul. Augustówka 30, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ze wzgIdu na fakt, i nie zalicza si ono

do przedsiwzie mogcych zawsze znaczco oddziaTywa na rodowisko, jak rOwnie± przedsiwzi

mogcych potencjalnie znaczco oddzia{ywa na rodowisko.

UZASADNIENIE

Spótka PGNiG TERMIKA Spótka Akcyjna reprezentowane przez petnomocnika Ew Klejment,

wnioskiem z{oonym 27 padziernika 2020 r., wystpia do Prezydenta m.st. Warszawy o wydanie

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiwzicia pn. ,,Budowa na terenie EC Siekierki

przyfqczy I wzta wjazdowego", ziokalizowanego na terenie Elektrociepfowni Siekierki przy

ul. AugustOwka 30, w Dzielnicy MokotOw m.st. Warszawy.

Do wniosku do{czono:

- kart informacyjnq przedsiwzicia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym

noniku danych,

- map w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniajcej czyteIno przedstawionych

danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym bdzie realizowane przedsiwzicie,

oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktOry bdzie oddziaywa przedsiwzicie,

wraz z wyznaczonym obszarem znajdujcym si w odIeg{oci 100 m od granic terenu realizacji

przedsiwzicia,



- powiadczon przezwfaciwy organ kopi mapy ewidencyjnej w forme elektronicznej,

obejmujcej przewidywany teren, na ktorym bdzie realizowane przedsiwzicie oraz

przewidywany obszr, na który bdzie oddziatywa przedsiwzicie.

Do wniosku dofczono równie± petnomocnictwo dia Ewy Klejment do wystpowania w imienlu

inwestora.

Organem wtaciwym do wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75

ust. 1 pkt 4 ustawy oo, w zwizku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym jest Prezydent

m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy oo uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach jest

wymagane dia planowanych przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziatywa na rodowisko

oraz dia planowanych przedsiwzie mogcych potencjalnie znaczco oddziatywa na rodowisko.

Przedmiotowe przedsiwzicie polega na budowie infrastruktury towarzyszqcej na potrzeby

jednostki wielopaliwowej (blok Multifuel, jednostka MF), tj. realizacji przyfczy do/z istniejcych

ukladów I sieci znajdujcych si na terenie EC Siekierki (ECS) oraz wzta wjazdowego, niezbdnych dia

funkcjonowania jednostki wielopaliwowej MF:

- przytczy do rurocigów wody ch{odzcej (ECS),
- przytczy do rurocigów wody zdemineralizowanej (ECS),
- przyIczy do sled centralnego ogrzewania (ECS),

- przyIczy do kanalizacji przemystowo-deszczowej (ECS),
- przytczy do sled wody przeciwpoarowej (ECS),
- przyiqczy do uk{adu roztadunku kolejowego sorbentu - mqczki kamienia wapiennego (ECS),

- przyIczy do sled spronego powietrza (ECS),

- przyczy do sieci wody pitnej (ECS),
- przytczy do kanalizacji sanitarnej ECS,
- linil kablowych: 6 kV I 110 kV z urzdzeniami powizanymi I infrastruktur towarzyszc

(ECS),
- wz{a wjazdowego na teren jednostki wielopaliwowej MF (ECS).

Cafkowita powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia w wyniku realizacji przedsiwzicia

wyniesie ok. 3 930 m2 (ok. 0,4 ha).

Teren, na którym zaplanowano inwestycj znajduje si poza obszarami objtymi formami ochrqny

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.), oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o których

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy oraz nie jest objty ustaleniami obowizujcego miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiwzicia

ustalono, iz inwestycja stanowi budow przy{czy I wzta wjazdowego na terenie Elektrociepfowni

Siekierki. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiWzIcia wynika, ±e nie bd one

jednak stanowity przedsiwzi mogcych znaczco oddziaIywa na rodowisko I kwaIifikujcych si

do wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Wród przedsiwzie skiasyfikowanych

w rozporzdzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsiwziá mogcych znaczco oddziaIywa na
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rodowisko, jako mogqcych zawsze znaczqco oraz potencjalnie znaczqco oddzia{ywa na rodowisko,

nie zostaty wymienione przyIcza I wzet wjazdowy.

Ponadto nale±y wyjank, e inwestor planuje reaIizacj bloku energetycznego -jednostki

wielopaliwowej (blok Multifuel) na terenie przyleglym do istniejqcej czci zaktadu EC Siekierki. Dia

realizacji jednostki wielopaliwowej (bloku Multifuel - MF), 23 sierpnia 2019 r. zostata wydana decyzja

Prezydenta m.st. Warszawy o rodowiskowych uwarunkowaniach, Nr 518/O/2019, znak: O -IV-

UI.6220.16.2017.MDA ustaIajca rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiwzicia

I uwzgIdniajqca ww. infrastruktur towarzyszc na terenie objtym t decyzj.

Majc na uwadze, i planowana inwestycja nie stanowi przedsiwzic, o których mowa

w rozporzdzeniu w sprawie przedsiwzie mogqcych znaczqco oddziatywa na rodowisko

I w zwizku z tym, nie jest przedsiwziciem, o ktOrym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy oo& uzyskanie

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedmiotowego przedsiwzicia nie jest

wymagane, co powoduje, ±e postpowanie w spawie uzyskania decyzji o rodowiskowych

uwarunkowaniach nie mo±e byc wszczte.

Zatem, zgodnie z art. 61a § 1 k.p.a., stanowicym, ±e gdy z uzasadnionych przyczyn postpowanie nie

mo±e by wszczte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczcia

postpowania, postanowiono jak na wstpie.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zaaIenie do Samorzdowego Kolegium

Odwotawczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za porednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, Biuro

Ochrony ~rodowiska Urzdu m.st. Warszawy p1. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do

korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) w terminie 7 dni od daty dorczenia.

Stosownie do art. 127a k.p.a., w zwizku z art. 144 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia

zaaIenia strona mote zrzec si prawa do wniesienia za±alenia wobec organu, ktOry wydat

postanowienie. Z dniem dorczenia owiadczenia o zrzeczeniu si prawa do wniesienia za±alenia

przez ostatni ze stron postpowania, postanowienie staje si ostateczne I prawomocne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o optacie skarbowej, optata skarbowa od czynnosci urzdowej

podlega zwrotowi, je±eli mimo zaptacenia optaty nie dokonano czynnoci urzdowej. Za wydanie

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie 23 pa±dziernika 2020 r.

wniesiono optat w wysokoci 205 zt. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy zwrot optaty skarbowej

nastpuje na wniosek. Wniosek o dokonanie zwrotu powy±szej optaty naley zIoy do Centrum

Obstugi Podatnika Urzdu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa (wzOr wniosku

dostpny jest na stronie internetowej https://wa rszawa 19115. pl/-/oplata-skarbowa-najczesciej-

zadawane-pytania). cCL'G 1
EZYDFNT ST. WARSZAWV

I

Otrzymuje ' /

1. Ewa Klejment - petnomocnik (adres w aktach sprawy)

(zatcznik: klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych)

2. a/a.
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Do wiadomoci:

1. Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

2. Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
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