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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w WARSZAWIE

Warszawa, dnia^-grudnia 2011

WSI.510.75.2011.WM.3

DECYZJA
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.493 ze zm., zwanej dalej ,,ustawa_ szkodowa^") oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postfpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.)

Postanawiarn
nalozyc obowiazek przeprowadzenia dziaian naprawczych na Dzielnice Ursynow m.st. Warszawy
z siedzibq przy iil. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, na terenie dziaiki o nr ew.
52/8, obrsjb 1-11-07 stanowiacej zbiornik wodny ,,Moczydk> 2" wraz z jego otoczeniem, na
nastepuj^cych zasadach:
1) stan do jakiego ma zostac przywrocone srodowisko - przywrocenie siedlisk chronionych
gatunkow plazow: kumaka nizinnego (Bombina bombina), traszki grzebieniastej (Triturus
cristatus), rzekotki drzewnej (Hyla arborea), zaby moczarowej (Rana arvalis), zaby jeziorkowej
(Rana lessonae), , grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus), ropuchy zielonej (Bufo viridis),
ropuchy szarej (Bufo bufo), zaby wodnej (Rana kl. esculenta), zaby smieszki (Rana ridibunda),
zaby trawnej (Rana temporaria) i traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris), do stanu
umozliwiajacego optymalny rozrod i funkcjonowanie tych gatunkow;
2) zakres i sposob przeprowadzenia dziaian naprawczych:
obnizenie palisady do poziomu 30 cm ponizej normalnego lustra wody tj.
rzfdnej 25,85 m ,.O" Wisty - zero warszawskie na odcinku 70% dlugosci
l i n i i brzegowej zbiornika (+/- 10%),
wykonanie w czaszy zbiornika prycizn o glebokosci 10-30 cm ponizej
normalnego poziomu lustra wody,
uksztahowanie cz^sci skarp zbiornika przez wykop gruntu,
wykonanie w rejonie oczka wodnego ,,Moczydlo 2" dwoch zbiornikow
o glebokosci do 50 cm, okresowo wypelnionych woda^,
nasadzenie drzew i krzewow,
nasadzenie roslin wodnych.
Termin wykonania prac ziemnych, zwia^zany z zakonczeniem okresu rozrodczego plazow, ustala si?
na jesieti (wrzesieri - pazdziernik) 2012 roku.
Termin zakonczenia dziaian naprawczych -31 maj 2013 roku.

Uzasadnienie
W dniu 17 kwietnia 2009 r. Towarzystwo Ochrony Herpetofauny ,,Tryton" z siedziba przy
ul. Wiolinowej 7 m. 8, 02-785 Warszawa, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy szkodowej zawiadomilo
0 wystapieniu szkody w srodowisku polegajacej na zniszczeniu siedliska gatunkow chronionych
plazow: kumaka nizinnego (Bombina bombina), traszki grzebieniastej (Triturus cristatus), rzekotki
drzewnej (Hyla arboreta), zaby moczarowej (Rana arvalis), zaby jeziorkowej (Rana lessonae),
grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus), ropuchy zielonej (Bufo viridis), ropuchy szarej (Bufo bufo),
zaby wodnej (Rana kl. esculenta), zaby smieszki (Rana ridibunda), zaby trawnej (Rana temporaria)
1 traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris). Zglaszajacy wskazal, ze do zniszczenia siedliska doszto
w okresie od 15 pazdziernika 2008 r. do 15 grudnia 2008 r., w wyniku prowadzonych na zlecenie
Urzedu Dzielnicy Ursynow m. st. Warszawy, prac polegajacych na poglfbianiu i oczyszczaniu czaszy
zbiornika, uformowania skarpy stawu w obrebie dzialki nr ew. 52/8 i przebudowie urzadzen
.melioracyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac zbiornik wodny stanowiacy miejsce rozrodu 12
gatunkow plazow zostal przeksztalcony w zbiornik przypominajacy typowy staw rybny.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r., znak:
RDOS-14-WSI-MN-0717 -63/09 wezwal Urzad Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy do
przedstawienia informacji o aktualnym stanie srodowiska na terenie prowadzonych prac zwiazanych
z rewitalizacja zbiornika ,,Moczydlo 2" przy ul. Kretonowej. Zarzad Dzielnicy Ursynow m.st.
Warszawy w pismie z dnia 7 maja 2009 r., znak: UD-XII-WOS-W-6214-11-2/09 poinformowal,
ze prowadzone prace maja na celu podtrzymanie i przywrocenie walorow przyrodniczych
przedmiotowego terenu i nie maja znamion szkody w srodowisku. Zaznaczono, ze w 2008 r.
wykonane zostaiy prace rekultywacyjne zbiornika nr 2,
natomiast w 2009 r. planowano
zagospodarowanie terenu wokol oczka wodnego, jednak w kwietniu tegoz roku w wyniku skarg TOH
..Tryton" zostaty one wstrzymane.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 26 listopada 2009 r.,
znak: RDOS-14-WS1-MG1-6660-29/09 zawiadomil strony na podstawie art. 61, par. 4 Kpa o
wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
W dniu 7 stycznia 2010 r., pismem znak: RDOS-14-WSI-MG1-0717-3/10 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwal Urzad Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy do
uzgodnienia warunkow przeprowadzenia dzialari naprawczych na terenie dziatki nr ew. 52/8, obreb 111-07, informujac jednoczesnie, ze w przypadku nie udzielenia odpowiedzi na wezwanie podj^te
zostana^ wobec strony czynnosci okreslone w art. 15 ustawy szkodowej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, pismem z dnia 19 maja 2009 r., znak:
RDOS-14-WSI-MG1-6660-26/10, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadomil strony o zakonczeniu
postepowania wyjasniaja_cego i dowodowego w przedmiotowej sprawie, informujac o mozliwosci
zapoznania si^ z aktami sprawy oraz wnoszenia ewentualnych uwag i wnioskow co do zebranych
materialow.
W dniu 14 czerwca 2010 r. decyzja znak: RDOS-14-WSI-MG1-6662-2/10 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie nalozyt na Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy z siedziba^ przy al.
Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, obowiazek przeprowadzenia dzialan
naprawczych na terenie dzialki nr ew. 52/8, obreb 1-11-07, stanowiacej zbiornik wodny ,,Moczydlo 2"
vvraz z jego otoczeniem.
Od powyzszej decyzji, pismem z dnia 5 lipca 2010 r., znak: UD-XII-WOS-W-MBL-6214-52-22/2010 odwolanie ztozyl Zarzad Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy, zarzucajac zaskarzonej decyzji
uznanie szkody w srodowisku wylacznie na podstawie oswiadczen TOH ,,Tryton" a nie wedhig
niezaleznej ekspertyzy, opracowanej przez naukowcow, ktora rozstrzygn^taby rozbieznosci w ocenie
stanu srodowiska.
W dniu 5 lipca 2010 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie wpfynejo
rowniez odwolanie Towarzystwa Ochrony Herpetofauny ,,Tryton" z dnia 5 czerwca 2010 r.
Odwolujac si§ od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 14
czerwca 2010 r., znak: RDOS-14-WSI-MG1 - 6662-2/10, skarza_cy wskazywal, ze w wydanej decyzji
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie nie okreslil szczegolow dziatan
naprawczych, takich jak m.in. liczba i sklad gatunkowy drzew i krzewow przeznaczonych
do nasadzenia. Wedlug skarza_cego wskazany w decyzji zakres kompensacji jest niewystarczajacy do

zachowania plazow na przedmiotowym terenie. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w
Warszawie zarzucono tez, ze nie przedstawil ekspertyzy herpetologa specjalizuja^cego si? w badaniach
nad wplywem urbanizacji na piazy.
Decyzjc| z dnia 18 listopada 2010 r., znak: GDOS-DOPks-286/3313/43/10/mg, Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska uchylil w calosci zaskarzona^ decyzj? Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie z dnia 14 czerwca 2010 r., znak: RDOS-14-WSI-MG1-6662-2/10
i przekazai sprawe do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Zdaniem organu odwoiawczego roslinnosc wokol zbiornika oraz roslinnosc wodna powinna bye
odpowiednio dobrana, stosownie do prawidlowego odtworzenia siedliska, natomiast w skarzonej
decyzji brak jest odniesienia do konkretnych drzew i krzewow.
W ocenie organu odwoiawczego wszelkie prace ziemne i manipulate z drenazem terenu moga_
miec negatywny wpiyw na gatunki oraz chronione siedliska przyrodnicze. Kwestia ta powinna bye
przeanalizowana w skarzonej decyzji, nalezy rowniez rozwazyc mozliwosc calkowitej likwidacji
palisady, poniewaz moze ona, w zwi^zku z mozliwoscia wahania poziomu wody w zbiorniku, nadal
stanowic bariere dla migruja^eych ptazow.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 16 sierpnia oraz ponownie
19 wrzesnia 2011 r., zawiadomil strony o zakoriczeniu postepowania wyjasniaja^cego przed wydaniem
decyzji administracyjnej w sprawie przywrocenia do stanu wlasciwego Srodowiska zbiornika wodnego
Moczydlo 2 i jego otoczenia na dzialce nr ew. 52/8, obreb 1-11-07.
Zarzad Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy pismem z dnia 25 pazdziernika 2011 r., (data wpfywu
do RDOS w Warszawie - 26.10.2011 r.), znak:UD-XII-WOS-K-PCZ-600-R-l-l 1
poinformowai tut. urzad, ze warunki siedliskowe dla plazow od czasu zakonczenia w 2008 r.
rekultywacji, ulegly znaczacej poprawie, m.in. w zwi^zku z rozwojem pozostawionej w czasie
rekultywacji roslinnosci zwlaszcza w polnoenej cz^sci zbiornika ze stanowiskiem palki waskolistnej.
Poinformowano rowniez, ze w 2009 r. podjeto szereg zabiegow kompensuja^cych polegajajcych na:
- przebudowie skarpy w poludniowo-wschodniej czesci zbiornika, ktora obeenie ma lagodne
nachylenie kontynuowane ponizej palisady, tworza^c plycizne. Palisada w tym miejscu zostate
zasypana, w zwiazku z czym plazy nie maja^ przeszkod w opuszczaniu zbiornika,
- nasadzeniu roslinnosci wodnej, podwodnej, piywaja^cej, blotnej i nadbrzeznej: wywlocznik
klosowy - 50 szt., moczarka kanadyjska - 50 szt., rogatek sztywny - 50 szt., rdestnica k^dzierzawa 50 szt., rdestnica plywajaca - 40 szt., rzesa wodna - 20 szt., tojesc rozeslana - 160 szt., palka
wa_skolistna - 200 szt., palka szerokolistna - 80 szt., manna m ielec - 45 szt., sit rozpierzchly - 5 szt.,
strzalka wodna - 35 szt.,
- nasadzeniu na skarpach oraz wzdluz brzegow wokol calego zbiornika wierzby kruchej i sliwy
tarniny, ktore bfda pelnic funkcje ochronne dla plazow oraz ich form mlodocianych opuszczajajcych
miejsca rozrodu.
Zarzad Dzielnicy Ursynow planuje wykonanie w lataeh 2012-2014 kolejnych zabiegow
kompensacyjnych polegajacych na budowie dwoch okresowych zbiornikow wodnych w poiudniowowschodniej czesci dzialki nr ew.52/8. Na terenie wokol projektowanych zbiornikow nasadzone b?da^
krzewy rodzimych gatunkow, wlasciwych dla tego typu siedlisk. Krzewy beda nasadzone
w szczegolnosci wzdluz granic jako kurtyna maja^ca na celu utrudnic dostep ludziom i ploszenie
plazow. Wewnatrz terenu krzewy beda nasadzone w sposob gwarantuja^cy optymalne naslonecznienie
zbiornikow okresowych, zapewniaja^c najlepsze warunki dla rozwoju kijanek. W przeslanym pismie
zwrocono takze uwage, ze zarowno roboty ziemne maja^ce na celu przebudowanie skarpy i stworzenie
dodatkowych ptycizn, jak i obnizenie palisady bedzie wia^zalo sie z koniecznoscia_ calkowitego
spuszczenia wody ze zbiornika oraz usunieciem czesci nasadzonych wierzb i innej roslinnosci
nadbrzeznej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie po ponownym przeanalizowaniu
zgromadzonej w sprawie dokumentacji postanowil nalozyc na Urza^d Dzielnicy Ursynow m.st.
Warszawy obowia^zek nasadzenia na dzialce nr ew. 52/8 nastepujacych gatunkow drzew i krzewow
w ilosci:
- glog jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) - 20 szt.
- sliwa tarnina (Primus spinosa) - 25 szt.
- dzika roza (Rosa rugosa) - 80 szt.
- wierzba krucha (Salix fragilis) - 20 szt.

- bez czarny (Sambucus nigra) - 15 szt.
- szaklak pospolity (Rhamnus catharticus) - 20 szt.
- jezyna popielica (Rubus caesius) - 70 szt.
- lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 6 szt.
Ilosc wskazanych do nasadzenia drzew i krzewow i ich sklad gatunkowy odpowiada liczbie
i gatunkom ktore zostaty wyciete na przedmiotowej dzialce. Nasadzenia powinny stanowic zwarte,
naturalnie rozmieszczone grupy i obejmowac rowniez brzegi zbiornika wodnego, w celu utrudnienia
dost^pu ludziom i zwierzetom. Przewaga krzewow w powyzszym zestawieniu wynika z koniecznosci
zmniejszenia ewentualnego zacienienia przez drzewa powierzchni dwoch projektowanych
dodatkowych zbiornikow rozrodczych plazow Nalezy takze pozwolic aby teren pokryla naturalna
roslinnosc trawiasta i zielna. Taka wielogatunkowosc bedzie miala wptyw na utrzymanie bogactwa
przyrodniczego, zarowno florystycznego jak i faunistycznego.
Wszystkie gatunki o ktorych mowa wyzej wytnienione zostafy w ,,Ekspertyzie hydrologiczno przyrodniczej zbiornikow wodnych na terenie Moczydla", Warszawa, listopad 2004 r., sporza^dzonej
przez mgr inz. Wiestawa Abramczuka i Kazimierza Otwinowskiego oraz zespol prof. H. Pawlata,
a takze ..Opracowaniu dotyczacym stanowiska rozrodczego rzekotki drzewnej na stawie - oczku
wodnym Moczydlo 2, w rejonie ul. Kretonowej" Warszawa 2007, autorstwa W. Struzyriskiego, jako
wystepujace w otoczeniu zbiornika Moczydlo 2, przed jego rewitalizacja.
Proponowany sklad gatunkowy nasadzen drzew i krzewow rozni si§ od zaprojektowanego przez
Autorskie Studio Architektury Krajobrazu ,,ASAK" ze wzgledu na koniecznosc zachowania na
przedmiotowym terenie drzew i krzewow w jak najmniej zmienionym skladzie oraz ilosci w stosunku
do pierwotnie wystepuja^cego, w celu przywrocenia optymalnych warunkow bytowych rzekotki
drzewnej. W celu przyspieszenia procesu przywracania srodowiska do stanu poprzedniego nalezy
zastosowac mozliwie wieloletnie egzemplarze drzew (kilkunastoletnich- i/lub kilkudziesiecioletnich)
oraz krzewow. Niektore z wymienionych gatunkow , zwlaszcza gtogi, dzikie roze i tarniny pelnic
beda role swoistej bariery chroniajcej siedliska plazow przed zbyt intensywna penetracja^ ze strony
ludzi i psow. Zrezygnowano calkowicie z proponowanego wprowadzenia na przedmiotowy teren
krzewow snieguliczki jako gatunku nie wystepujacego tam przed rozpocz^ciem prac.
Przy nasadzeniu roslin w zbiorniku wodnym nalezy zastosowac dodatkowo nast^pujace gatunki:
- rosliny plywajace: zabisciek prywajacy (Hydrocharis morsus-ranae) - 30 szt;
- rosliny blotne: zabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica) - 50 szt.;
- rosliny nabrzezne: kosaciec zolty (Iris pseudacorus) - 50 szt., tatarak zwyczajny (Acorus calamus) 20 szt.. oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris) - 5 szt.
Najlepszyin okresem na sadzenie, dzielenie kep i przesadzanie roslin wodnych i biotnych jest, zgodnie
ze wskazaniami dr H. Zientka wczesna wiosna (marzec - kwiecien), w omawianym przypadku
2013 r., juz po zakoriczeniu prac ziemnych. Poza nasadzeniami roslin wodnych i biotnych w tym
okresie nalezy wprowadzic roslinnosc nadbrzezna, ktora powinna pelnic funkcje parasolowe dla
plazow opuszczaja^cych miejsca rozrodu oraz ich form mlodocianych pochodzacych z metamorfozy
larwalnej. Optymalnym terminem do zadarnienia brzegow oraz wprowadzenia
zadrzewien
tarninowych jest maj, co jest zwia_zane zarowno z dlugosciq. dnia swietlnego (istotne dla zbiorowisk
trawiastych), jak tez ze wzglfdu na mniejsza^ aktywnosc plazow w obr^bie ladu ajednoczesnie jeszcze
przed wyjsciem mlodych osobnikow. Przesunifcie tego terminu moze doprowadzic do zwi^kszenia
smiertelnosci mlodocianych stadiow plazow spowodowanej przez drapiezniki. Prace prowadzone w
bezposredniej stycznosci z brzegiem zbiornika powinny bye wykonywane przy ograniczonym do
niezbfdnego minimum uzyciu sprzetu mechanicznego.
Palisade nalezy obnizyc do poziomu 30 cm ponizej poziomu zwierciadla wody na odcinku 70% jej
dtugosci +/- 10 %. Na odcinku wzdluz planowanych plycizn obnizenie palisady jest konieczne ze
wzgledu na warunki bytowania plazow. Jednoczesnie wzdluz poludniowej cze_sci stawu jej
zachowanie jest uzasadnione ze wzgle_du na najwieksze nachylenie skarpy i zachowanie stabilnosci
konstrukcji oraz ze wzgledu na tworzenie bariery w migracji plazow w kierunku drogi be_da^cej dla
nich bezposrednim zagrozeniem.
W zwi^zku z aktualnym stanem zagospodarowania terenu oraz otaczaj^eych dzialek sugeruje si§
wykonanie minimum dwoch podstawowych stref plycizn o zmiennej glebokosci od maksymalnej
30 cm zmniejszaja_cej sie do 10 cm, przy nachyleniu dna nie przekraczajqcym 1:20, ze swobodnym

dostepem z czaszy zbiornika ponad obnizona^ palisada^. Wprowadzenie strategicznych plycizn o duzej
powierzchni pozwoli stworzyc warunki sprzyjaja^ce rozwojowi kijanek zab i ropuch oraz larw traszek,
a takze bytowaniu tych gatunkow. Poprzez wprowadzenie prycizny w poiudniowo-wschodniej czesci
stawu o powierzchni minimum dwukrotnie wiekszej niz projektowana (pfycizna F4, dokumentacja
AS..AK, arkusz 1, 18.02.2010) powstanie enklawa zlokalizowana w bezposrednim sajsiedztwie
dostepnego dla plazow siedliska ladowego. Ponadto ta strefa wspolnie z projektowanymi zbiornikami
sezonowymi stanowic bedzie bogata^ ostoje zycia wielu piazow, w tym rzekotki drzewnej. Sugeruje
sie wprowadzenie drugiej prycizny w czesci zachodniej stawu, rowniez o zwi^kszonej w porownaniu
z projektem powierzchni (F5-F8). Uzasadnieniem dla tworzenia wi^kszych, choc mniej licznych
plycizn saj
- wi^ksze bezpieczeristwo w siedlisku kijanek zab i ropuch oraz larw traszek zwia^zane z obfitymi
zasobami pokarmowymi, wyzsza temperature wody oraz ochron^ przed rybami,
- zachowanie strefy istniejacego zbiorowiska palki wodnej i trzcin w polnoenej czesci stawu
ze wzgl^du na trudnosc przeprowadzenia korekcji nachylenia skarpy na tak waskim terenie oraz
w zwiazku z faktem, iz po przeprowadzeniu korekcji nachylenia skarp i dna zbiornika przydatnosc tej
strefy dla rozwoju plazow nie ulegnie zasadniczej zmianie.
Nalezy wykonac czesciowa^ przebudowe skarp istniejacego zbiornika. Zgodnie z projektem ASAK
planowane bylo utworzenie skarp o nachyleniu 1:2,19 - 1:4. Jednakze, ze wzgle_du na dostepnosc
zbiornika dla zwierzat, glownie plazow, nalezy wykonac prace w strefach wzdiuz planowanych
plycizn (w czesci zachodniej oraz poludniowo - wschodniej stawu) w celu zlagodzenia nachylenia
skarp do 1:5 - 1:7.
Po ponownym przeanalizowaniu calej dokumentacji zgromadzonej w sprawie organ stwierdzil
rowniez, ze przedstawione w zaktualizowanym projekcie renowacji zbiornika nr 2, prace zwi^zane z
przebudowa_ systemu drenarskiego oraz linii brzegowej zbiornika wodnego Moczydlo 2, nie beda
miaty negatywnego wplywu na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze w tym rejonie. Wzdtuz linii
brzegowej wykonane bfda^ pfycizny stanowi^ce potencjalne miejsca legowe plazow o zmiennej
glebokosci od 30 cm do 10 cm. Uzupelnieniem tworzonych pfycizn bedzie wykonanie dwoch
zaglebien terenu do glebokosci 50 cm, stanowiajcych okresowe zbiorniki wod opadowych
i roztopowych, bez mozliwosci grawitacyjnego zasilania ich wodami obcymi, o t^cznej powierzchni
467 m k\v. (367 i 100 m kw.), ktore peinic beda_ role dodatkowych stanowisk l^gowych dla plazow.
W celu ograniczenia filtracji wody przez dna zbiornikow do piaszczystych przewarstwieh,
zaprojektowano wykonanie poziomej przestony przeciwfiltracyjnej z materiaiow naturalnych.
Uksztahowanie terenu wokoi zbiornikow wykonane zostanie ze spadkami w ich kierunku
zapewniajace bardziej intensywne ich zasilanie wodami powierzchniowymi.
Wszystkie prace ziemne zwiajzane z formowaniem skarp zbiornika wodnego, wykonaniem plycizn
oraz dodatkowych zaglebien terenu o ktorych mowa wyzej, nalezy prowadzic po zakonczeniu sezonu
rozrodczego pJazow (jesieniaj, z ograniczonym do niezbe_dnego minimum uzyciem ciezkiego sprz^tu.
Docelowo inwestycja nie spowoduje zmian w bezposrednim otoczeniu, nie bedzie tez miata wprywu
na zmiane poziomu zwierciadla wod powierzchniowych i gruntowych (doprowadzanie
i odprowadzanie nadmiaru wod opadowych i drenarskich rurociajami szczelnymi, cisnieniowymi
0 kontrolowanym przeptywie). Przyj^te rozwi^zanie umozliwia retencjonowanie wod opadowych
1 powierzchniowych w okresie wiosennych splywow i intensywnych opadow atmosferycznych
utrzymujac wod^ w zbiorniku.
Zaproponowane rozwiazania znajduja^ potwierdzenie w przywotanej wyzej ,,Ekspertyzie
hydrologiczno - przyrodniczej zbiornikow wodnych na terenie Moczydla", w ktorej autorzy tego
opracowania w odniesieniu do zbiornika nr 2 wskazywali, ze zbiornik ten napemiony jest okresowo.
Woda utrzymuje si? w nim od wiosny do jesieni. W okresie nizowek jesiennych (wrzesien pazdziernik) obserwowano znaczne obnizanie sie lustra wody, az do jej caikowitego zaniku. Bilans
wodny zbiornika nr 2 by! ujemny z zanikiem lustra wody w okresie poznoletnim.
Tereny wokol zbiornika nr 2 byty objete melioracjami w latach 60-tych ubieglego wieku, jako
tereny gruntow rolnych System melioracyjny byl wielokrotnie udrazniany.. Obecnie zostaly one
odrolnione i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe.
W ramach opracowanej dokumentacji zaproponowano przystosowanie istniejacego systemu
melioracyjnego do pelnienia dodatkowo funkcji nawadniajacej. Odprowadzana^ przez system wode
ujeto na wysokosci zbiornika nr 2 i skierowano do jego czaszy. Nadwyzki wody b§da^ przepfywac

przez czasze i wprowadzane beda_ do sieci systemu ponizej zbiornika. Przy nadmiarze wod
gruntowych, wody beda^ przepfywac przez zbiornik powodujac dodatkowo wymian? wody i jej
dotlenienie.
Biorac pod uwage powyzsze orzekam jak w sentencji.
Informuje, ze zgodnie z art. 19 ustawy szkodowej, w terminie 14 dni od zakonczenia dziatari
podjetych w celu przywrocenia srodowiska do stanu wiasciwego nalezy przedstawic sprawozdanie z
przeprowadzonych prac wraz z opinia^ herpetologa potwierdzajaca^ odtworzenie siedlisk chronionych
plazow.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.
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Alek,

Otrzyrnuia:

Towarzystwo Ochrony Herpetofauny ,,Tryton"
ul. Wiolinowa 7/8, 02-785 Warszawa;
2. Urzaxi Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa;
•/I ' a/a
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