Pyzdry, dnia 21.07.2022 r.
IR.DR..6220.5.2022
Decyzja

Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2
i 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a, b rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Konrada Szymańskiego dla
przedsięwzięcia ,,Budowa urządzenia wodnego – ziemny staw działka nr 341/1 obręb
Wrąbczynkowskie Holendry gmina Pyzdry, powiat wrzesiński.”
Orzekam

- Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informację
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.):
1. Zaprojektować i wykonać bezodpływowy staw ziemny o głębokości nie większej niż
2,4 m i powierzchni nie większej niż 0,3 ha zasilany wodami gruntowymi, opadowymi
i roztopowymi oraz ze spływów powierzchniowych.
2. Prace budowlane i związany z nimi ruch pojazdów prowadzić w porze dziennej, tj. od 6:00
do 22:00.
3. W stawie nie prowadzić hodowli lub chowu ryb.
4. W miejscu przeznaczonym pod wykonanie zbiornika nie prowadzić eksploatacji kopalin.
5. Masy ziemne pochodzące z wykopu pod staw wykorzystać na terenie objętym wnioskiem
a ewentualny nadmiar zagospodarować jako odpad zgodnie z przepisami szczegółowymi.
6. Dokonać nasadzeń minimalizujących z zachowaniem następujących warunków:
 1:1 (liczba sadzonych drzew do liczby usuwanych drzew) dla drzew o obwodzie
≤ 100 cm i 1:2 dla drzew o obwodzie > 100 cm;
 powierzchnia sadzonych krzewów ≥ 110 m2;
 do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew i krzewów
pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego
postępowaniem; w przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany
materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie
i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej;
 do nasadzeń nie wykorzystywać roślin gatunków obcych;
 nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres minimum 3 lat;
 prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń, w okresie 3 lat od ich posadzenia
– w 1. ,2. i 3. roku; w przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub

krzewów,
nasadzenia
należy
uzupełnić
w
stosunku
1:1
w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne
3 lata.
7. Do obsiewu skarp stawów i ich otoczenia nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.
- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzasadnienie

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Pan Konrad Szymański zam. Wrąbczynkowskie Holendry
33, 62-310 Pyzdry wystąpił do Burmistrza Pyzdr z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Budowa urządzenia wodnego –
ziemny staw działka nr 341/1 obręb Wrąbczynkowskie Holendry gmina Pyzdry, powiat
wrzesiński.” . Analizując wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że
planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a, b Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.), dla których ocena
oddziaływania na środowisko może być wymagana.
Stosownie do wymogów art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 3 października
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Pyzdr wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem ON-NS.9011.2.18.2022 z dnia 27.04.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrześni poinformował Burmistrza Pyzdr o odstąpieniu od wydania opinii
w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na brak podstawy prawnej do zajęcia stanowiska.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole pismem nr
PO.ZZŚ.3.435.136.2022.PP.1 z dnia 27.04.2022 r. ( data wpływu do Urzędu 29.04.2022 r.)
zwróciło się do Burmistrza Pyzdr o uzyskanie od Inwestora uzupełnienia k.i.p. wg. wskazań
wymienionych w przedmiotowym piśmie. Uzyskane od Inwestora uzupełnienie zostało
przekazane przez Burmistrza Pyzdr pismem nr IR.DR.6220.5.2022 z dnia 23.05.2022 r.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Poznaniu
pismem
WOO-IV.4220.514.2022.WR.1 z dnia 04.05.2022 r. zwrócił się do Burmistrza Pyzdr
o uzyskanie od Inwestora uzupełnienia k.i.p. wg. wskazań wymienionych w przedmiotowym
piśmie. Uzyskane od Inwestora uzupełnienie zostało przekazane przez Burmistrza Pyzdr
pismem z dnia 23.05.2022 r. W odpowiedzi na uzupełnieni Inwestora Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4220.514.2022.WR.2 z dnia 09.06.2022
r. wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia ,,Budowa urządzenia wodnego – ziemny staw działka
nr 341/1 obręb Wrąbczynkowskie Holendry gmina Pyzdry, powiat wrzesiński.” nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał następujące warunki i wymagania:

1. Zaprojektować i wykonać bezodpływowy staw ziemny o głębokości nie większej niż
2,4 m i powierzchni nie większej niż 0,3 ha zasilany wodami gruntowymi,
opadowymi i roztopowymi oraz ze spływów powierzchniowych.
2. Prace budowlane i związany z nimi ruch pojazdów prowadzić w porze dziennej, tj. od 6:00
do 22:00.
3. W stawie nie prowadzić hodowli lub chowu ryb.
4. W miejscu przeznaczonym pod wykonanie zbiornika nie prowadzić eksploatacji kopalin.
5. Masy ziemne pochodzące z wykopu pod staw wykorzystać na terenie objętym wnioskiem
a ewentualny nadmiar zagospodarować jako odpad zgodnie z przepisami szczegółowymi.
6. Dokonać nasadzeń minimalizujących z zachowaniem następujących warunków:
 1:1 (liczba sadzonych drzew do liczby usuwanych drzew) dla drzew o obwodzie
≤ 100 cm i 1:2 dla drzew o obwodzie > 100 cm;
 powierzchnia sadzonych krzewów ≥ 110 m2;
 do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew i krzewów
pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego
postępowaniem; w przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany
materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie
i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej;
 do nasadzeń nie wykorzystywać roślin gatunków obcych;
 nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres minimum 3 lat;
 prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń, w okresie 3 lat od ich posadzenia
– w 1. ,2. i 3. roku; w przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub
krzewów,
nasadzenia
należy
uzupełnić
w
stosunku
1:1
w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne
3 lata.
7. Do obsiewu skarp stawów i ich otoczenia nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole pismem nr
PO.ZZŚ.3.435.136.2022.PP.2 z dnia 06.06.2022 r. ( data wpływu do Urzędu 08.06.2022 r.)
ponownie wezwało Inwestora do złożenia wyjaśnień w kwestiach wymienionych
w przedmiotowy piśmie co Inwestor uczynił dnia 22.06.2022 r. za pośrednictwem Burmistrza
Pyzdr.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem PO.ZZŚ.3.435.136.2022.PP.3
z dnia 05.07.2022 r. poinformował Burmistrza Pyzdr o braku w przedmiotowej sprawie
podstaw do wydania przez Niego opinii na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 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 (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).
Burmistrz Pyzdr orzekając o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko wziął pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). Przeanalizowano: 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, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu ziemnego na działce nr
ewid. 341/1, obręb Wrąbczynkowskie Holendry, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński. Staw będzie
miał powierzchnię do 0,3 ha, wymiary 86 x 35 m i głębokość do 2,4 m, nachylenie skarp 1:1,5
– 1:2. Staw będzie zasilany wodami gruntowymi i opadowymi – nie planuje się budowy
urządzeń wodnych piętrzących wodę. Staw nie będzie miał charakteru przepływowego. Nie
przewiduje
się
odprowadzania
ani
poboru
wody
ze
stawu.
Zgodnie
z k.i.p. staw będzie retencjonował wodę, zmniejszy skutki suszy hydrologicznej. Ponadto
będzie pełnił funkcję ozdobną; nie jest także wykluczone wykorzystanie zgromadzonej w nim
wody do celów przeciwpożarowych. W stawie nie będzie prowadzona hodowla i chów ryb oraz
nie będzie w związku z budową stawu prowadzona eksploatacja kopalin co uwzględniono
w warunkach niniejszej decyzji, gdyż to określa skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia.
Analizując kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz lit. d ustawy ooś
Burmistrz Pyzdr ustalił, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje
się poboru wód, ani konieczności stosowania nośników energii, w tym energii cieplnej, poza
paliwami niezbędnymi do napędu sprzętu wykorzystywanego przy budowie stawu.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami
na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji powinno odbywać się na zasadach określonych
w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych. Zgodnie z k.i.p. masy ziemne powstające na
etapie budowy w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane na działce objętej wnioskiem – do
uformowania brzegów stawów, zasypania obniżeń i nierówności oraz wywyższenia terenu
przyległego do stawu. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości przekazania części mas ziemnych
podmiotom zewnętrznym (posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami)
jako odpadów. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia.
Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na gruncie ornym, na którym występują drzewa
i krzewy. Realizacja przedsięwzięcia wymaga usunięcia 110 m2 krzewów oraz 14 drzew.
W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych
ptaków, jakimi są drzewa, nałożono 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 wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową będąc na
terenach otwartych wyrazistym dominantami. Łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnią funkcje
korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne
ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające
tereny. W obrębie tych ekosystemów 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 rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku
nasadzeń. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem
nałożono warunek nasadzeń w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew
o obwodzie > 100 cm. W przypadku krzewów sformułowano warunek nasadzeń o powierzchni
nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów. Ponadto w celu zapewnienia jak
najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń
oraz prac pielęgnacyjnych. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystywane

młode osobniki drzew pochodzące z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał
odnowieniowy.
Mając powyższe na względzie oraz przyjmując realizację przedsięwzięcia zgodnie
z warunkami sformułowanymi w niniejszej decyzji 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 na
korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś Burmistrz Pyzdr przeanalizował zasięg, wielkość
i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość
i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalił, że realizacja
planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe
przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzam iż, dla przedmiotowego
przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu za naszym pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie
decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska: wniosek ten
powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja
ta stała się ostateczna.
Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:





Inwestor
Strony postępowania wg rozdzielnika
a/a

Do wiadomości:
1.
2.
3.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole

