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 Wierzbinek, 11.01.2023 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek 

OŚiZP.6220.28.2022.TW 

 

DECYZJA  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 1, ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dalej „ooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 55                 

lit. b) tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. 

zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Wojciecha 

Woźniaka, zam. Komarno 34A, 58-500 Jelenia Góra w przedmiocie wydania decyzji                    

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego                              

na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów 

jednorodzinnych w miejscowości Zaryń, gmina Wierzbinek, powiat koniński”, 

lokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 257, obręb geodezyjny Zaryń, gm. 

Wierzbinek tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b) tiret pierwsze 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/             

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.       

 

orzekam: 

 

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                          

na środowisko polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych w miejscowości Zaryń, gmina 

Wierzbinek, powiat koniński”, lokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 257, 

obręb geodezyjny Zaryń, gm. Wierzbinek tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 

55 lit. b) tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                        

/Dz. U. z 2019, poz. 1839/ oraz: 

1. Określam następujące warunki i wymagania (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś): 

a) zaplecze budowy wraz z miejscami postoju maszyn budowlanych i sprzętu 

transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw, odpadów, bądź 

innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-

wodne zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną 

powierzchnię (np. folią budowlaną); 

b) wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego; 

c) przeprowadzić nasadzenia minimalizujące drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1                 

za każde wycięte drzewo; 

d) do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: 

właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz 

proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać 

przez okres minimum 3 lat. Do nasadzeń nie używać drzew i krzewów gatunków 

obcego pochodzenia; 

e) prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew, w okresie 3 lat od ich 

posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania 
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żywotności drzew, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku 

kalendarzowym. 

f) niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, 

powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności 

ponownie na terenie inwestycji; 

g) zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej; 

h) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób 

niezorganizowany do gruntu bez powodowania szkody na gruntach sąsiednich. 

i) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00-22.00. 

j) na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych                   

w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić                         

w następstwie sytuacji awaryjnych; 

k) ścieki bytowe z budynków mieszkalnych podczyszczać w przydomowych 

oczyszczalniach ścieków lub gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 

a następnie dostarczać je uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków; 

l) budynki mieszkalne podłączyć do gminnej sieci kanalizacyjnej – po jej rozbudowie             

w rejonie inwestycji; 

 

 

uzasadnienie 

 

Inwestor – Wojciech Woźniak, zam. Komarno 34A, 58-500 Jelenia Góra wnioskiem z dnia 

14.10.2022 r. (data wpływu) zwrócił się do Wójta Gminy Wierzbinek o wydanie decyzji                   

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

„Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów 

jednorodzinnych w miejscowości Zaryń, gmina Wierzbinek, powiat koniński”, 

lokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 257, obręb geodezyjny Zaryń, gm. 

Wierzbinek tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b) tiret pierwsze 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/. 

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie został oznaczony na załączonych                      

do wniosku inwestora kopiach map ewidencyjnych. 

Organ wszczynając postępowanie przeanalizował lokalizację przedsięwzięcia i na początku 

ustalił, iż dla działki ewidencyjnej nr 257, obręb ewidencyjny Zaryń, położonej w gm. 

Wierzbinek, gmina nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, tym samym nie stwierdza się braku zgodności, o której 

mowa w art. 80 ust. 2 ustawy ooś. 

Stosownie do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. 

zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy przedsięwzięcia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 55 

lit. b) tiret pierwsze, zalicza się więc do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko może być stwierdzony. W związku z tym organ gminy zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dalej „ooś” wystąpił z wnioskiem 

znak: OŚiZP.6220.28.2022,.TW do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu                                             

o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinią sanitarną znak: 

ON.NS.9011.8.160.2022 z dnia 10.11.2022 r. (data wpływu)  nie  stwierdził potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po analizie posiadanej 
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dokumentacji wniosku inwestora, mając na uwadze charakterystykę i lokalizację 

przedsięwzięcia oraz wskazane w karcie informacyjnej rozwiązania chroniące środowisko 

uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone                  

w art. 63 ust. 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 do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                          

na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni                              

w Inowrocławiu opinią znak: BD.ZZŚ.1.435.395.2022.GW z dnia 18.11.2022 r. (data 

wpływu) wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko dla badanego przedsięwzięcia lokalizowanego na nieruchomości oznaczonej 

numerem geodezyjnym: 257, obręb ewidencyjny Zaryń, położonej w gm. Wierzbinek. 

Wskazał jednak na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań, które organ gminy w całości 

uwzględnił w osnowie niniejszej decyzji. 

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej po analizie zgromadzonej dokumentacji                

w sprawie w swojej opinii stwierdził, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry,               

dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1967),                

w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć i położona jest na obszarze jednolitej części 

wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem:  

- PLRW6000171881189 – „Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń”; typ: ”17”, której celem jest 

posiadanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego; przedłużenie 

terminu osiągnięcia celu – brak możliwości technicznych (2021r.). Ryzyko nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jest zagrożone, JCWP jest monitorowana. 

Ponadto organ w swojej opinii stwierdził, że planowane przedsięwzięcie położone jest                     

w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600062,                       

o aktualnie dobrym stanie ilościowym i słabym stanie chemicznym. Celem środowiskowym 

dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl 

(ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) i dobry stan ilościowy; odstępstwo – ustalenie 

celów mniej rygorystycznych – brak możliwości technicznych (2021). JCWPd jest zagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, zlewnia jest monitorowana. 

Przedsięwzięcie jest planowane poza obrębem głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP). Organ wodny określił również, iż planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane 

poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), a także poza obszarami 

objętymi ochroną ujęć wód. Przedsięwzięcie jest natomiast zlokalizowane w granicach 

Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Organ wodny mając to wszystko na względzie, po analizie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane 

w karcie rozwiązania techniczne chroniące środowisko stwierdził, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz                  

na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), 

określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Organ 

wodny nie widzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-

IV.4220.1441.2022.KJ.1 z dnia 15.11.2022 r. ocenił dane przedsięwzięcie jako inwestycję nie 

wymagającą przeprowadzania oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia                                            

na środowisko, wskazał jednak na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań, które organ gminy w całości 

uwzględnił w osnowie niniejszej decyzji.  

Organ opiniujący biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy                     

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizował: rodzaj, cechy                           

i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego 

realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości 

ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi 

przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, 

emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół 

przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających 

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.  

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś,                       

na podstawie karty inwestycji organ gminy ustalił, że w ramach przedsięwzięcia przewiduje 

się wydzielenie 7 działek budowlanych i na nich powstanie do 7 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z infrastrukturą na dz. nr ewid. 257, obręb Zaryń, gmina Wierzbinek. 

Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 1,34 ha. Przedsięwzięcie obejmie całość 

powierzchni ww. działki. Wielkość pojedynczej działki wyniesie od 0,15 ha do 0,17 ha. 

Projektowane przedsięwzięcie dotyczy budowy wolnostojących, murowanych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, ewentualnie budynkami garażowo-gospodarczymi 

(gospodarczymi w sensie zaplecza dla narzędzi itp., rzeczy związanych z ogrodem 

przydomowym, spiżarnią – bez kontekstu działalności gospodarczej) oraz niezbędnym 

zapleczem w obrębie działek budowlanych, w tym docelowym ogrodzeniem każdej z 7 

nieruchomości. Działki urządzone będą w sposób typowy dla zabudowy jednorodzinnej,                  

w tym zakłada się wprowadzenie zieleni przydomowej. 

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d, e ustawy „ooś” na podstawie 

karty przedsięwzięcia ustalono, że obecnie działki przeznaczone pod przedmiotowe 

przedsięwzięcie stanowią grunty orne - RV i RVI. Teren, na którym zaplanowano realizację 

przedsięwzięcia otoczony jest gruntami ornymi, leśnymi oraz rozproszoną zabudową 

mieszkaniową. Głównym źródłem hałasu, związanym z funkcjonowaniem planowanej 

inwestycji w porze dziennej i nocnej, będą przejazdy samochodów osobowych właścicieli 

działek i pojazdy związane z odbiorem odpadów oraz ścieków. Z karty informacyjnej nie 

wynika, aby budynki były wyposażone w systemy wentylacji mechanicznej, bądź 

klimatyzację. Mając na uwadze rodzaj planowanej zabudowy oraz otoczenie rozproszonej 

zabudowy o podobnym charakterze nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu               

do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji 

hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe                       

i odwracalne. Celem ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny panujący               

na terenach sąsiadujących, w decyzji wpisano warunek ograniczenia prowadzenia prac 

budowlanych do pory dnia. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż na etapie 

funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.                      

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy „ooś” ustalono, że na etapie 

prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, 

w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem 

emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn 

i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy 

i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych. W karcie inwestycji wskazano,              

że projektuje się ogrzewanie indywidualne (z własnej kotłowni), węglowe – tzw. ekogroszek, 

lub porównywalne. Przewiduje się, że moc jednego kotła nie przekroczy 20 kW.  Dopuszcza 

się także możliwość instalacji indywidualnych pomp ciepła. Źródłem emisji substancji                    

do powietrza będzie także spalanie paliw w silnikach pojazdów mieszkańców planowanych 

do budowy domów poruszających się po terenie inwestycji. Uwzględniając charakter 

przedsięwzięcia i jego niewielką skalę, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na stan 

jakości powietrza. 
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Uwzględniając przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy „ooś” organ 

uznał, iż ze względu na charakter, niewielką skalę i rodzaj inwestycji w fazie eksploatacji              

nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani znaczącego 

kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych 

przedsięwzięć. 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do 

zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy „ooś” należy stwierdzić, że planowana inwestycja   

nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy 

budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone 

ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, 

powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie przewiduje 

się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. 

Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację 

przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu. 

Na podstawie karty przedsięwzięcia ustalono, że zaopatrzenie w wodę przewiduje się             

z sieci wodociągowej, z ujęcia gminnego co zawarto w warunkach niniejszej decyzji.                       

Do czasu przyłączenia do sieci kanalizacji gminnej gospodarka ściekowa rozwiązana zostanie 

w oparciu o zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych. Wody opadowe                              

i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt,                   

w obrębie przedmiotowego terenu. Powyższe założenie wpisano jako warunek realizacji 

inwestycji w celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na naturalną retencję 

wód. 

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy „ooś” w oparciu o zapisy 

karty przedsięwzięcia ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany 

na obszarach wodno-błotnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych                 

i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich.               

Z karty inwestycji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach                        

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane 

przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz               

na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości 

środowiska. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy „ooś”, na podstawie informacji 

zawartych w karcie przedsięwzięcia ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia 

powstawać będą głównie odpady budowlane, opakowaniowe, związane z pracami 

inwestycyjnymi. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszej decyzji 

wskazano, aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, 

powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności 

ponownie na terenie inwestycji. Na etapie eksploatacji wytwarzane będą głównie odpady 

komunalne będące wynikiem użytkowania budynków mieszkalnych. Odpady te będą 

selektywnie gromadzone w specjalnych kontenerach lub pojemnikach w wygrodzonych 

miejscach i odbierane przez uprawniony podmiot.  

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy „ooś” ustalono, że realizacja 

przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć 

materiałów i surowców budowlanych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne 

będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.  

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy „ooś”, na podstawie przedstawionych 

materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na 

obszarze chronionego krajobrazu „Goplańsko-Kujawski”, który nie ma obowiązujących 
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zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk 

Jezioro Gopło PLH040007 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska 

PLB040004, oddalone o 13 km od przedsięwzięcia. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów 

przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Działka niemal                  

w całości porośnięta jest sosną zwyczajną o średnicy do 25 cm. Zadrzewienie to jest 

pierwszym pokoleniem drzew na gruncie ornym ze słabo wykształconą warstwą krzewów                

i runa leśnego. Wnioskodawca wskazał, że na obecnym etapie nie jest w stanie wskazać skali 

planowanej wycinki. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze 

ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa i krzewy, nałożono w decyzji warunek ich 

wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie 

od 1 marca do 31 sierpnia. Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie 

kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, 

oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, 

kulturową oraz krajobrazową. Każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną 

oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na 

środowisko. W celu jego zminimalizowania w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku 

nowych nasadzeń w skali co najmniej 1:1. Nasadzenia należy przeprowadzić za wycinane 

drzewa niezależnie od tego czy na ich wycinkę wymagane jest zezwolenie. Ponadto w celu 

zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości 

materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych i kontroli udatności nasadzeń 

minimalizujących. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystywane młode 

osobniki drzew pochodzące z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał odnowieniowy 

– są to osobniki najlepiej przystosowane do warunków, które panują w obrębie istniejącego 

zadrzewienia. Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim 

gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach 

obcych (Dz. U. poz. 1718), jest co do zasady zakazane. Choć zakładanie i utrzymanie zieleni 

na terenie wsi o zwartej zabudowie lub w granicach miast zostało wskazane jako jeden                       

z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie                    

o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy 

gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej 

bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich 

dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także 

bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni, orzech włoski, orzesznik pięciolistkowy. 

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz znaczne pokrycie działki zadrzewieniem, 

nasadzenia minimalizujące można przeprowadzić poza terenem realizacji przedsięwzięcia. 

Podczas kontroli terenowej przeprowadzonej 10.09.2022 r. nie stwierdzono obecności 

chronionych gatunków roślin, w tym mchów, ani porostów. Nie stwierdzono także obecności 

ptaków, gniazd ptaków, dziupli, ani obecności ssaków. Mając na względzie realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność 

biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                    

w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, 

a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla 

których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje 

pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi 

obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  

wpłynie znacząco negatywnie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 

oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, 

możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi 

przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, 

cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska 

i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
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Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia                               

na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony   

ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, decyzją Wójta Gminy Wierzbinek dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W toku prowadzonego postępowania zobowiązany jest do analizy wszystkich 
zgromadzonych w postępowaniu dowodów. Mając na względzie w/w opinie organów 
opiniujących oraz własną analizę zgromadzonych w sprawie dokumentów stwierdza się 
zgodnie z art. 63 ust. 1 i 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, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższą analizę kolejnych etapów postępowania wydanie decyzji                     

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia o wyżej 

wymienionej treści jest uzasadnione. Organ przed wydaniem decyzji w trybie art. 9 i 10 kpa 

obwieszczeniem z dnia 22.11.2022 r. zakończył postępowanie umożliwiając stronom                                        

w wyznaczonym terminie składanie ewentualnych wniosków i uwag oraz umożliwił                       

im zapoznanie się ze zgromadzoną w postępowaniu dokumentacją. Na żadnym z etapów 

postępowania takie uwagi i wnioski stron jednak nie wpłynęły. 

W prowadzonym postępowaniu odstąpiono od zapewnienia możliwości udziału 

społeczeństwa, ponieważ dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie przeprowadzano oceny 

oddziaływania na środowisko (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 –                               

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

 

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA). 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                     

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                        

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna                   

i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) decyzję                           

o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Złożenie 

wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 

4 i 4b ustawy. 

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,                  

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, 

która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, 

na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa 
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w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej 

instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli 

było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat 

stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji                                      

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 

jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie 

wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek 

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wojciech Woźniak – WNIOSKODAWCA (przez pełnomocnika – Adam Krupa) 

2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 

   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 
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