
 
               Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. 
 
 
Nr OCH.6220.6.2012 
 
 
 

D E C Y Z J A  
 

 
  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 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. 
U. Nr 199,poz. 1227 ze zm. ), § 3 ust. 1 pkt 88 ppkt e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 
Nr 213., poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,  poz. 1071 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku złożonego 
przez Pana Stanisława Tłoczek, zam. Wrąbczynkowskie Holendry 55, 62-310 Pyzdry z dnia 
21.08.2012r. ( data wpływu do tut. Urzędu 21.08.2012r. ),  w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko  polegającego na „ Budowie urządzenia wodnego - ziemnego stawu na 
działce nr 470 Wrąbczynkowskie Holendry,  służącego kształtowaniu zasobów wodnych”, po 
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni  
 

o r z e k a m :  
 

1. Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko, 

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje z art. 63 ust. 1 
ustawy, 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
U z a s a d n i e n i e  

 
  W dniu 21 sierpnia 2012r.  Pan Stanisław Tłoczek,zam. Wrąbczynkowskie Holendry 
 55, 62 -310 Pyzdry, wystąpił do Burmistrza Pyzdr z wnioskiem o wydanie decyzji o 
 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie 
 urządzenia wodnego - ziemnego stawu na działce nr 470 Wrąbczynkowskie Holendry,  
 służącego kształtowaniu zasobów wodnych”. Do wniosku załączono kartę informacyjną 
 przedsięwzięcia, mapę zasadniczą w skali 1 : 500 z zaznaczonym terenem, na którym 
 planowana jest inwestycja, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów i dowód 
 wpłaty na kwotę 205,00 zł.  
  Analizując kartę informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane 
 przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 88     
 ppkt e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów 
 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213, 
 poz. 1397). 
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   O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony postępowania pismem Nr OCH.
 6220.6.2012r. z dnia 24.09.2012r., które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i 
 nie zgłosiły zastrzeżeń. 
  W toku postępowania Burmistrz Pyzdr stosownie do wymogów art. 64 ust. 1 pkt 1    
 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na     
 środowisko ( Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm. ),, wystąpił z pismami o sygnaturze akt 
 OCH. 6220.6.2012 z dnia 21.09.2012r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
 w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni                  
 o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
 na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu                
 o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  
 
  W opinii sanitarnej znak: ON.NS-72/3-46/2012  z dnia 08.10.2012r. Państwowy 
 Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
 środowisko dla omawianej inwestycji nie jest wymagane. 
 
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu WOO-II.
 4240.606.2012.MW z dnia 17.10.2012r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego 
 na budowie urządzenia wodnego – ziemnego stawu, na działce 470 obręb Wrąbczynkowskie 
 Holendry, gmina Pyzdry, służącego kształtowaniu zasobów wodnych., nie ma potrzeby  
 przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla terenu na którym planowana jest 
 inwestycja Gmina Pyzdry nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 
 przestrzennego. 
 
  Uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1cytowanej na wstępie 
 ustawy przeanalizowano: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, 
 wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji                     
 z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę  możliwego 
 oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania , a także wykorzystanie zasobów 
 naturalnych , emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego 
 usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 
 gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,     
` w tym obszarów Natura 2000.  
 
  Planowana  inwestycja polega na budowie urządzenia wodnego – ziemnego stawu na 
 działce o nr ewidencyjnym 470 położonej w obrębie Wrąbczynkowskie Holendry w celu 
 regulacji stosunków wodnych na terenach przyległych. Powierzchnia działki na której 
 będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 4.24 ha, a projektowany staw będzie posiadał 
 powierzchnię 0.7 ha i głębokość 2,9 m. Staw zasilany będzie wyłącznie wodami 
 gruntowymi oraz opadowymi. Na działce tej znajduje się staw o pow. 0.0730 ha, który 
 zostanie włączony do projektowanego stawu. Teren na którym zostanie zlokalizowany staw 
 stanowi obniżenie terenu, na którym w okresie wiosennych roztopów i po nawalnych 
 opadach deszczu stagnuje woda. Inwestycja ta będzie realizowana częściowo na gruntach 
 ornych , a częściowo na pastwisku. Urobek uzyskany z wykopów zostanie rozplantowany 
 wokół planowanej inwestycji. 
 
  Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a,c,i d ustawy o udostępnianiu  
 informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
 o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja inwestycji nie 
 spowoduje negatywnego wpływu na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim 
 zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne a także obszary objęte ochroną, w tym strefy 
 ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
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  W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do 
 powietrza może wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana                   
 z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem 
 mas ziemnych. Emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, ustaną po 
 zakończeniu prac budowlanych, w związku z czym przedsięwzięcie to nie będzie miało 
 negatywnego wpływu na jakość powietrza.        
 Planowana inwestycja nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Chwilowe 
 niekorzystne oddziaływanie planowanej inwestycji  w zakresie emisji hałasu może wystąpić 
  w fazie budowy. Należy również stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie  będzie 
 wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem 
 wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
 technologii. 
  Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do 
 zapisów art. 63 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na     
 środowisko należy uznać, że inwestycja ta nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska 
 nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. 
 
  Teren na którym zaplanowano realizację inwestycji znajduje się na obszarze 
 chronionego krajobrazu o nazwie Obszar Pyzdrski, który nie ma obecnie obowiązujących 
 zakazów  oraz na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nadwarciańska PLH 
 300009.  
  Mając na względzie lokalizację inwestycji w terenie zmienionym antropogenicznie , 
 a także, na podstawie posiadanej dokumentacji, braku obecności siedlisk będących 
 przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 oraz brak konieczności wycinki drzew                 
 i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na 
 środowisko przyrodnicze, w tym obszary chronione, a w szczególności na siedliska 
 przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar 
 Natura 2000 lub powiązana z innymi obszarami. 
 
 
 Pouczenie: 
 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium Odwoławczego w 
Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
Decyzje 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. 
 

 
 
 
         Burmistrz Pyzdr 
 
            /-/ Krzysztof Strużyński 
 
 
 
       Załącznik:  Charakterystyka przedsięwzięcia: 
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 Otrzymują: ( za dowodem doręczenia ) 
  

1. Pan Stanisław Tłoczek – Inwestor 
2. Pan Florian Łyskawiński 
3. Pani Henryka Łyskawińska 
4. Pan Gabriel Marciniak 
5. Pani Wanda Marciniak 
6. Agencja Nieruchomości Rolnych  
    ul. Fredy 12, 61-701 poznań 
7. Państwowe Gosp. Leśne 

     LP Nadleśnictwo Grodziec 
     ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec                
 8. Pan Waldemar Paprzycki 
  
 
 Do wiadomości: 
 
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
     ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 223/229, 61-485 Poznań 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
    ul. Wrocławska 42, 62-300            

 3. a.a. 
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        Załącznik Nr 1  
        do decyzji Burmistrza Pyzdr o  
        środowiskowych uwarunkowaniach  
        Nr OCH.6220.6.2012 z dnia 14 listopada 
        2012r. 
 
 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  
 
 
  Na podstawie art. 82 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
 informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
 o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm. ), charakterystyka 
 przedsięwzięcia stanowi  załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . 
 Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte w karcie 
 informacyjnej przedsięwzięcia ( kip). 
 
  Planowane przedsięwzięcie polega na  budowie  urządzenia wodnego – ziemnego 
 stawu na działce o nr ewidencyjnym 470 położonej w obrębie Wrąbczynkowskie Holendry 
 w celu  regulacji stosunków wodnych na terenach przyległych. Powierzchnia działki na 
 której  będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 4.24 ha, a projektowany staw będzie 
 posiadał powierzchnię 0.7 ha i głębokość 2,9 m. Staw zasilany będzie wyłącznie wodami 
 gruntowymi oraz opadowymi. Nieprzepływowy charakter stawu oraz ustabilizowany 
 poziom zwierciadła wód gruntowych gwarantuje zachowanie istniejących warunków 
 wodnych w przyległym terenie będących własnością inwestora. Budowa stawu spowoduje 
 dogodniejsze warunki odpływu wód powierzchniowych z terenu przyległego, 
 uporządkowanie i przyśpieszenie odpływu po okresach wzmożonych opadów oraz po 
 okresie zimowego zaśnieżenia, wpływając pozytywnie na wcześniejszą uprawę.  
   Teren na którym zostanie zlokalizowany staw stanowi obniżenie terenu, na którym w 
 okresie wiosennych roztopów i po nawalnych opadach deszczu stagnuje woda. Miejsce pod 
 projektowany staw nie jest pokryte roślinnością w postaci drzew i krzewów. Inwestycja ta 
 nie wpłynie na sposób zagospodarowania przedmiotowego obszaru, a będzie realizowana 
 częściowo na gruntach ornych , a częściowo na pastwisku. Urobek uzyskany z wykopów 
 zostanie rozplantowany wokół planowanej inwestycji.  


