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Postanowienie 

 

 

Stwierdzające brak potrzeby sporządzania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych  we Włocławku ul. Okrzei 74 A , 87-800 Włocławek  raportu  

obejmującego ,,Usuwanie zniszczeń powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych 

opadów w miejscowości  Zasady obręb Zasady Stare” gm. Świedziebnia na działkach 

ewidencyjnych nr 380, 244, 245, 246, 247, 281, 286/1, 285/1. 

Na podstawie art. 63 ust.1 2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U  Nr 199 z 2008 

r., poz. 1227)  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz § 3 

ust. 1 pkt 78 i 88 lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397, 

z póź.  zm.) oraz z wykorzystaniem opinii organów współdziałających 

  

nie stwierdzam potrzeby 

 

sporządzania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Włocławku ul. Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek konieczności przeprowadzenia procedury 

oceny oddziaływania na środowisko  obejmującego ,,Usuwanie zniszczeń powstałych na 

rowie ROI-6 w  wyniku nawalnych opadów w miejscowości  Zasady obręb Zasady Stare” gm. 

Świedziebnia na działkach ewidencyjnych nr 380, 244, 245, 246, , 247, 281, 286/1, 285/1.  

 

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie opinii  nr  N.NZ-42-Św- 429/5911/10 z dnia  15.12.2010  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz postanowienia 

nr WOO.4240.31.2011.ADS z dnia 27.01.2011r. Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy orzeczono, że planowane przedsięwzięcie  nie wymaga sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko . 

Dokonano szczegółowej analizy uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko, określonych w § 3ust. 1 pkt 78 i 88 lit. a  rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), a także odpowiednich 

kryteriów selekcji, wymienionych w załączniku III Dyrektywy 85/337/EWG Rady Wspólnot 

Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. 

UE L 175 z dnia 5 lipca 1985 z późn. zm.).  

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach rolnych kl. VI oraz łąki 

i pastwiska kl. V nie zadrzewione Podczas analizy wszystkich uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko stwierdzono, iż w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie 



występują obszary wodno-błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary 

wybrzeży, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Projektowana inwestycja realizowana będzie poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla 

Wspólnoty Europejskiej oraz potencjonalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane w 

zakresie budowy nowej infrastruktury na rzecz przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą 

prowadzić do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych najbliżej zlokalizowanych obszarów 

Natura 2000 tj. Ostoi Lidzbarskiej (kod obszaru PLH 280012), odległej od projektowanej 

inwestycji  ca 28 km, położonej na terenie Gminy Górzno.  

Z uwagi na rodzaj projektowanego przedsięwzięcia oceniono, iż jego negatywne 

oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, występujący 

głównie podczas fazy realizacji (budowy), o zasięgu ograniczonym do granic działek 

ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją. Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie 

minimalne. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowanie rozwiązania techniczne 

powinny zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Przedsięwzięcie nie 

powinno pogorszyć warunków bytowych mieszkańców. W związku z realizacją planowanej 

inwestycji nie powinno wystąpić zjawisko kumulacji negatywnych oddziaływań na 

środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii, 

a także wyklucza się możliwość jego transgranicznego oddziaływania. 

Po uzyskaniu powyższych uzgodnień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Pouczenie 

 

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego  w  Toruniu ul. Targowa 13/15 wniesione za moim pośrednictwem w terminie  

7 dni od dnia doręczenia. 

 

 

Otrzymują :      
 

1. Kujawsko-Pomorski Zarząd  

    Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

    ul. Okrzei 74 A 

87-800 Włocławek      

2. Pan Marcin Grzelczyk, WPUP Melbud s.c., ul. Tramwajowa 12 

87-100 Toruń  

3.  a/a 

 

 

Do wiadomości:    
 

1. Czarnecki Mariusz , Agnieszka 

    Zasady 

    87-335 Świedziebnia 

 2. Duszyński Przemysław 

     Zasady 

     87-335 Świedziebnia 

3.  Sadowski Kazimierz 

     Zasady 

     87-335 Świedziebnia 



4.  Uzdowski Grzegorz  

     Zasady 

      87-335 Świedziebnia  

5.  Jan Foremski 

     Janowo 

     87-335 Świedziebnia 

6.  Wybult Zbigniew, Renata 

     Zasady 

     87-335 Świedziebnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


