
                                                                                       Świedziebnia, dnia 18.09.2012 r. 

 

GP.6220.11.2012 

 

    POSTANOWIENIE 

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

     środowisko 

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, 66  ust. 1  oraz ust. 2 i 6  ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jej ochronie, udziale społeczeństwa            

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

poz.1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po zaciągnięciu opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 05.09.2012r. znak 

WOO.4240.620.2012.BW oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Brodnicy z dnia 11.09.2012r. znak N.NZ-42-Ś-319/5008/12. 

 

     postanawiam 

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , 

w związku z 3 ust. 1 pkt. 66 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. Nr 213 ,poz.1397 z póz. zm.), polegającego na stabilizacji poziomu lustra 

wody jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2                      

w miejscowości Księte gm. Świedziebnia. 

 

 Inwestorem realizującym w/w inwestycje  jest Gmina Świedziebnia. 

 

W związku z powyższym ustalam zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia  polegającego  na stabilizacji poziomu lustra wody jeziora 

Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2  w miejscowości Księte 

gm. Świedziebnia  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20  oraz ust. 2 i 6 ww. ustawy z dnia 3  



października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

uwzględniający: 

 

1. Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz 

zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłyby oddziaływać,        

a także wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele. 

3. Opis elementów środowiska przyrodniczego terenu oddziaływania inwestycji, 

zawierający wyniki inwentaryzacji roślin, zwierząt oraz siedlisk, występujących         

w obrębie ekosystemów lądowych oraz wodnych Jeziora Księte i rzeki Pissy               

w miejscu i powyżej planowanego piętrzenia. 

4. Załącznik mapowy przedstawiający dokładną lokalizacje bystrotoku. 

5. Przewidywane oddziaływanie na środowisko, w tym: 

a) oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, w odniesieniu 

do zagospodarowania terenów sąsiednich, 

b)  gospodarkę wodno-ściekową i gospodarowanie odpadami, 

c)  oddziaływanie na przyrodę. 

6. Przewidywane działania minimalizujące wpływ inwestycji na elementy środowiska 

przyrodniczego, w odniesieniu m.in. do ograniczenia przekształceń koryta rzeki, 

zanieczyszczenia wód materiałami budowlanymi, prowadzenia prac poza okresem 

lądowym ptaków lub rozrodu płazów, wytyczenia dróg dojazdu do miejsca 

prowadzenia prac w oparciu o istniejące szlaki komunikacyjne. 

7. Analizę, czy realizacja planowanego przedsięwzięcia może kolidować z poziomem 

istniejącego systemu melioracji gruntów rolnych otaczających obszar jeziora.  

8. Oddziaływanie skumulowane z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi 

inwestycjami podobnego typu. 

9. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem. 

 

 

 



Uzasadnienie 

  

Wójt Gminy Świedziebnia , wnioskiem z dnia 27. 08. 2012 r., znak GP.6220.11.2012  

zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia polegającego na stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, gm. 

Świedziebnia. 

 Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że jest to 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w    

§ 3 ust. 1 pkt. 66 lit. a) ww. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. ,dla 

którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest 

obligatoryjnie wymagane. 

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu bystrotoku kamiennego, 

przeznaczonego do stabilizacji wód jeziora Księte, zrealizowane zostanie w granicach koryta 

rzeki  Pissy (zwanej także na tym odcinku Księtówka) i nie spowoduje zmiany sposobu 

ukształtowania terenów przyległych.  Nie spowoduje także zmian w przebiegu linii brzegowej 

jeziora, ponieważ zakładany poziom stabilizacji jest  już osiągnięty od dawna, ze względu na 

odłożony w wylocie cieku z jeziora rumosz organiczny i kamienny.  Planowane prace mają na 

celu ustabilizowanie progu przelewowego na stałej wysokości 116,98 m n.p.m. 

 Stabilizacja rzędnej lustra wody jeziora Księte pozwoli na spowolnienie procesu 

sukcesji i zarastania go, wzmocni i ureguluje procesy biologiczne zachodzące w ekosystemie 

jeziornym,  wydłużając czas starzenia się jeziora. Realizacja zadania poprawi zatem walory  

przyrodnicze obszaru, umożliwi podjęcie działań w celu aktywizacji społecznej                       

i gospodarczej okolicznych mieszkańców da przesłanki do stworzenia oferty turystycznej. 

 Projekt zakłada posadowienie bystrotoku na gruncie mineralnym w korycie Pissy 

(Księtówki), przed mostem drogowym drogi powiatowej, łączącej miejscowość Górzno           

z Świedziebnią, Bystrotok ułożony będzie z kamienia naturalnego łupanego o dostosowanych 

do koryta i wielkości przepływu  wymiarach. Dla stabilizacji elementów bystrotoku 

zastosowane będą kosze siatkowe lub kesony stabilizacyjne. Zakładane rozwiązania 

techniczne i technologiczne bystrotoku do stabilizacji jeziora oparte na tradycyjnej 

technologii.  

 Z uwagi na możliwość negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na cele        

i przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Ostoja Lidzbarska  



PLH280012 oraz gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną, ocena oddziaływania na 

środowisko w zakresie przyrody o obszarów 2000 jest wymagana, a sporządzony raport 

winien określać w szczególności opis  elementów środowiska przyrodniczego terenu 

oddziaływania inwestycji,  zawierającego wyniki inwentaryzacji roślin, zwierząt oraz siedlisk, 

występujących w obrębie ekosystemów  lądowych oraz wodnych Jeziora Księte i rzeki Pissy 

(Księtówki) w miejscu i powyżej planowanej stabilizacji.  Prowadząc powyższe działania 

inwentaryzacyjne oraz analizę oddziaływania przedsięwzięcia należy uwzględnić gatunki         

i siedliska będące przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie dla  wspólnoty Ostoja 

Lidzbarska PLH280012,  wskazując które z nich mogą znajdować się pod wpływem 

planowanej inwestycji. 

 Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

  

 W związku z powyższym , mając na względzie zasięg oddziaływania zamierzenia ,ze 

szczególnym uwzględnieniem ludności oraz obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty  , na 

które przedsięwzięcie może oddziaływać oraz charakter planowanej inwestycji, ustalono 

zakres raportu zgodnie z  przytoczonymi wyżej wymogami. 

 Niniejsze postanowienie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej wiadomości 

przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Świedziebnia : www.bip.swiedziebnia.pl oraz 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świedziebni a i Urzędzie Miasta i Gminy 

Górzno , a także wysłane do sołtysa wsi Księte w Gminie Świedziebnia sołtysa wsi 

Szynkówko Miasto-Gmina Górzno, w celu powiadomienia zainteresowanych osób w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

 W nawiązaniu do powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 

 

Otrzymują:  

 

      

1. Gmina Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia 

2. Miasto i Gmina Górzno , 87-320 Górzno 

http://www.bip.swiedziebnia.pl/


3. Sołtys wsi Szynkówko , 87-320 Górzno 

4. Sołtys wsi Księte Maria Szuszczewicz 

87-335 Świedziebnia  

5. Wojewódzko –Kujawsko Zarząd Melioracji 

oraz Urządzeń Wodnych we Włocławku 

ul. Okrzei 74 a, 87-8—Włocławek 

      5.  Wojewódzko –Kujawsko Zarząd Melioracji 

           oraz Urządzeń Wodnych we Włocławku 

           Oddział w Toruniu 

           ul. Targowa 13/15 , 87-100 Toruń 

6. a/a 

 

 

 

 


