
Skulsk 12.06.2012 r.

WRINŚ 6220.3.5.2012

                     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

     nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego  na  budowie   ziemnego  stawu  rybnego  z  przeznaczeniem  na  łowisko  wodno-
rekreacyjne, na terenie działki oznaczonej nr. ewid. 95/2, w obrębie geodezyjnym Przyłubie. 

Uzasadnienie

           Pan Tomasz Stawicki  wystąpił z wnioskiem  z dnia 27.01.2012 r.( data wpływu do tut.  
Urzędu 12.03.2012 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.  95/2,  w  obrębie 
geodezyjnym Przyłubie.                                                                               
          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 23.03.2012 r. 
( data wpływu do tut. Urzędu 27.03.2012 r.) sygn. sprawy  ON-NS-72/2/1-28/12 r.  nie stwierdził  
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
          W dniu 30.03.2012 roku ( data wpływu do tut. Urzędu 04.04.2012 r.) Regionalny Dyrektor 
Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  wezwał  wnioskodawcę  do  uzupełnienia  karty  informacyjnej 
przedsięwzięcia.
        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.4240.141.2012.AR1 również 
uznał,  że  postępowanie  w  sprawie  przedmiotowej  decyzji  nie  wymaga  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 nie wymagane jest przeprowadzenie 



oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

     Pouczenie 

                  Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

       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 Lisewo z prośbą o podanie do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Otrzymują:
1. Stawicki Tomasz  zam. Ul. ZWM 2, 62-610 Sompolno
2. Kozłowski Tomasz  zam. Łuszczewo 94, 62-560 Skulsk
3. Perkowski Andrzej  zam. Ul. Ilczyszyna, 62-560 Skulsk
4. Perkowska Małgorzata  zam. Ul. Ilczyszyna, 62-560 Skulsk
5. Perkowski Andrzej  zam. Ul. Ilczyszyna, 62-560 Skulsk
6. MS – AGROTECH Spółka z o.o, Plac Kościuszki 19, 62-540 Kleczew
7. Miedziński Eugeniusz  zam. Przyłubie 15, 62-560 Skulsk
8. Piaseczki Krzysztof  zam. Przyłubie 14, 62-560 Skulsk
9. Mieczysław Górecki  zam. Przyłubie 37, 62-560 Skulsk
10. Sołtys Sołectwa Lisewo
11. Biuletyn Informacji Publicznej
12. a/a




