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WRINŚ 6220.4.6.2012

                     P O S T A N O W I E N I E 

                 Na podstawie art. 63 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko ( DZ.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1, 
pkt 88 e  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  na 
środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 ze zm.)

                postanawiam

      stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego  na  budowie  ziemnego  stawu rybnego  z  przeznaczeniem  na  łowisko  wodno  – 
rekreacyjne na terenie działki oznaczonej nr ewid. 383 w obrębie geodezyjnym Łuszczewo.

Uzasadnienie

           Pan Tomasz Kozłowski  wystąpił z wnioskiem  z dnia 27.01.2012 r.( data wpływu do tut.  
Urzędu 11.04.2012 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko 
wodno – rekreacyjne na terenie działki oznaczonej nr ewid.383 w obrębie geodezyjnym Łuszczewo.
          Na podstawie art.  64 pkt 1 ust. 1,2, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko   Wójt  Gminy  Skulsk  zwrócił  się  do 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  oraz  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  w  Koninie  o  wyrażenie  opinii  w  przedmiocie  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie postanowieniem   z dnia 31.05.2012 r. 
( data wpływu do tut. Urzędu 06.06.2012 r.) sygn. sprawy  ON-NS-72/2/1-53/12 r.  nie stwierdził  
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia   04.06.2012 r. 
( data wpływu do tut. Urzędu 08.06.2012 r.) sygn. sprawy  WOO-I.4240.305.2012.AK uznał, że 
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
           Po rozpatrzeniu w/w wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu Wójt Gminy 
Skulsk  stwierdził  ,  że  dla  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  wymagane  jest  przeprowadzenie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
           Zakres Raportu powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( DZ.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia winien zawierać analizę niżej podanych zagadnień:

1. Z zakresu ochrony przyrody:
- opisać elementy przyrodnicze środowiska objęte zakresem przewidywanego oddziaływania 



planowanego przedsięwzięcia  na środowisko,  w tym elementy objęte  ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ,
-  wskazać  oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na  zwierzęta  oraz  rośliny,  a  w 
szczególności przedstawić : wpływ inwestycji na zachowanie miejsc lęgowych ptaków, głównie 
wodno-błotnych , wpływ na zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz 
zimujące,  a  także wpływ na siedliska przyrodnicze i  gatunki stanowiące przedmiot  ochrony 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło,
- opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tych obszarów.

2. Z zakresu hydrogeologii:

a)  przedstawić  informacje  dotyczące  warunków hydrogeologicznych  i  geologicznych  terenu 
planowanej inwestycji mając na uwadze:
- budowę geologiczną pod terenem inwestycji oraz w najbliższej okolicy
- poziomy wodonośne, w tym użytkowe poziomy wodonośne
-  głębokości zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych
- główne zbiorniki wód podziemnych
- ujęcia wód podziemnych
- cieki oraz wody powierzchniowe
- kierunki migracji wód podziemnych   

Powyższe informacje należy przedstawić w załącznikach graficznych.
a) przedstawić bilans wodny sposobu zasilania stawu z uwzględnieniem warunków gruntowo-

wodnych  lokalnych  warunków  atmosferycznych,  wraz  ze  szczegółową  analizą   jego 
oddziaływania na stosunki gruntowo-wodne panujące na danym terenie,

b) przedstawić parametry technologiczne planowanego zbiornika,
c) w  odniesieniu  do  stanu  środowiska  gruntowo-wodnego  na  etapie  realizacji  przedstawić 

szczegółowo technologię prowadzonych prac ziemnych zmierzających do powstania stawu, 
wraz z analizą ich oddziaływania i przedstawieniem rozwiązań minimalizujących.

3. Z zakresu gospodarki odpadami

a) określić rodzaj i ilość odpadów powstających na etapie budowy, eksploatacji  i likwidacji 
przedsięwzięcia oraz opisać sposób gospodarowania  odpadami na w/w etapach i sposoby 
minimalizacji  ich powstawania,

b)  opisać  sposoby  magazynowania  odpadów,  a  w  przypadku  magazynowania  odpadów 
niebezpiecznych  przedstawić  sposoby  ochrony  środowiska  gruntowo-wodnego  przed 
zanieczyszczeniem,

c) określić szacunkową ilość , a także sposób oraz miejsce zagospodarowania mas ziemnych 
powstających przy realizacji przedsięwzięcia.

4. Opisać analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia, w tym wariant proponowany 
przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla 
środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

5. Opisać technologię produkcji, z uwzględnieniem połowu ryb i zarybiania stawu.

   



  Pouczenie 
  Od  niniejszego  postanowienia  służy  stronom  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego  w  Koninie,  za  moim  pośrednictwem,  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 

niniejszego postanowienia.

Wójt Gminy

      mgr Andrzej Operacz

                                                                                        

Niniejsze  postanowienie  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na 
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznych  Gminy  Skulsk,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy 
Skulsk, przekazano stronom postępowania oraz Sołtysowi Sołectwa Łuszczewo z prośbą o podanie 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Otrzymują:
1. Tomasz Kozłowski  zam. Łuszczewo 94, 62-560 Skulsk 
2. Jan i Henryka Stanc  zam. Łuszczewo 99, 62-560 Skulsk
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w 

Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin
4. Sołtys Sołectwa Łuszczewo
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. a/a


