Dopiewo, dnia 1 kwietnia 2020 r.
RPPiOS.6220.4.2020
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
283 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a tiret pierwsze
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora Grzegorza Fechnera, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę
Kossakowską, po zasięgnięciu opinii:
-

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - opinia nr WOOIV.4220.151.2020.WB.2 z dnia 3.03.2020 r.,

-

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu - opinia nr
PO.ZZŚ.4.435.65.1.2020.MDB z dnia 11.02.2020 r.

-

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu - opinia nr NS-52/237/20 z dnia 17.02.2020 r.,
ustalam

brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa
rolnego poprzez dobudowę wiaty dla bydła mięsnego, budowy silosu przejazdowego na
kiszonki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 200 oraz
202 obręb Więckowice, Gmina Dopiewo. Jednocześnie ustalam środowiskowe uwarunkowania
realizacji:
1.
posadzki w nowym obiekcie inwentarskim jak i miejsca załadunku obornika i gnojowicy
należy wykonać, jako szczelne, nieprzepuszczalne, gwarantujące zabezpieczenie
środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem odciekami;
2.
maksymalna obsada zwierząt na terenie rozbudowywanego gospodarstwa nie może
przekraczać 169,80 DJP;
3.
chów zwierząt w projektowanym obiekcie należy utrzymywać w systemie głębokiej
ściółki, natomiast w istniejącym budynku w systemie bezściółkowym ;
4.
powstające w gospodarstwie odchody tj. nawozy naturalne należy gromadzić i
przechowywać w sposób zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu tj.
w szczelnych kanałach gnojowicowych oraz na płycie obornikowej o pojemności i
powierzchni umożliwiającej magazynowanie odchodów przez okres wskazany w
przepisach szczegółowych;
5.
po zakończeniu cyklu produkcyjnego nawozy naturalne w postaci obornika i gnojowicy
pochodzące z budynków inwentarskich należy wykorzystać na odpowiedniej powierzchni
gruntów, w sposób wskazany w przepisach szczegółowych;
6.
budynki inwentarskie zostaną zaopatrzone w wodę z gminnej sieci wodociągowej, na
podstawie zawartej umowy z gestorem sieci;
7.
padłe sztuki będą przechowywane w szczelnym kontenerze na upadki, w wydzielonym
pomieszczeniu na utwardzonym i szczelnym podłożu oraz odbierane wyłącznie przez
wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenia;
8.
na etapie realizacji przedsięwzięcia:
a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów

należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn
budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć
miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wód;
b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych
należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do
potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
c) powstające w trakcie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady
należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w oznakowanych, szczelnych
pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym, szczelnym podłożu w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego oraz w
miejscach eliminujących wpływ czynników atmosferycznych.
Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia
UZASADNIENIE
W dniu 28.01.2020 r. Inwestor Grzegorz Fechner reprezentowany przez pełnomocnika,
Panią Martę Kossakowską wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo –
produkcyjnej z obiektami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 202, 203/2 oraz 204/4
obręb Gołuski, Gmina Dopiewo.
Wójt Gminy Dopiewo zważył co następuje:
1. Postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Podstawę materialnoprawną kontrolowanej decyzji stanowią przepisy
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in.
decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy), co stanowi
o prejudycjalności rozstrzygnięcia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia dla wymienionych rozstrzygnięć. Jak wynika z art. 73 Ustawy, postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek
podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
3. Przepis art. 71 ust. 2 Ustawy stanowi, że uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa
w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy, a więc zaliczane jest do tych przedsięwzięć, które wymagają
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek
przeprowadzenia takiej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 Ustawy. Ponadto
wskazane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104
lit. a tiret pierwsze Rozporządzenia, dla których zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy,
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Zgodnie natomiast z przepisem art. 63 ust. 1 Ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie
wymienione w tym przepisie uwarunkowania. Ponadto, stosownie do treści art. 64 ust. 1
Ustawy, przed wydaniem postanowienia, organ zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Zarządu Wód Polskich oraz organu wydającego
pozwolenia zintegrowane, o ile takowe jest wymagane.
5. Z art. 84 Ustawy wynika, iż w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ust. 1). Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ust. 2).
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia (art. 85 ustawy).
Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań
wynikających z przepisów k.p.a. powinno zawierać, w przypadku, gdy nie została
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 Ustawy, uwzględnionych przy
stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko (art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy).
7. Zgodnie z art. 74 ust. 3a Ustawy, Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje
prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81
ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1)przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2)działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem
8. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje
się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
Biorąc pod uwagę powyższe oraz liczbę stron przekraczających 10, Wójt Gminy
Dopiewo zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w dniu 4.02.2020 r. obwieszczeniem
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, z jednoczesnym
pouczeniem o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się przed
wydaniem decyzji w każdym stadium postępowania administracyjnego.
Ponadto zamieszczono w powszechnie dostępnym wykazie danych o środowisku
informacje o złożeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, podając powyższe do wiadomości na
prowadzonej przez Gminę stronie internetowej.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt
Gminy Dopiewo pismem z dnia 4.02.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektorem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i
określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w swojej opinii nr NS-52/237/20 z dnia 17.02.2020 r., stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu w swojej opinii
nr PO.ZZŚ.4.435.65.1.2020.MDB z dnia 11.02.2020 r. stwierdził, iż dla przedmiotowego
przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swojej opinii nr WOOIV.4220.151.2020.WB.2 z dnia 3.03.2020 r. stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia
jest potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), ustawy ooś,
przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót
związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania
oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i
uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem
obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura
2000.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na dobudowaniu do istniejącego budynku
inwentarskiego od strony północnej utwardzonej wiaty, posadowieniu budek dla cieląt typu
igloo oraz wybudowaniu silosu przejazdowego na kiszonki na działkach o nr ewid. 200 i 202,
obręb Więckowice, gmina Dopiewo. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,18 ha. Obecnie na
terenie objętym wnioskiem znajdują się: budynek mieszkalny, trzy budynki gospodarcze, dwa
silosy, płyta obornikowa o powierzchni ok. 115 m2, zbiornik na gnojowicę znajdujący się pod
istniejącym budynkiem inwentarskim o pojemności ok. 400 m3 i zbiorniki bezodpływowe
zlokalizowane obok płyty obornikowej o łącznej pojemności ok. 130 m3. Obecnie w istniejącym
budynku inwentarskim utrzymywanych jest 48 szt. krów, 24 szt. bydła opasowego powyżej 1
roku, 32 szt. bydła opasowego do 1 roku życia, 19 szt. cieląt do 6 miesiąca oraz jeden buhaj.
Inwestor nie przewiduje odprowadzania zanieczyszczonych ścieków bytowych i
technologicznych z terenu instalacji, po wcześniejszym oczyszczeniu, do wód lub ziemi. Ścieki
będą zbierane w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach i będą przekazywane odpowiednim
firmom do dalszego zagospodarowania.
Wnioskodawca nie przewiduje ponadnormatywnych emisji do powietrza na etapie
realizacji przedsięwzięcia. Emisja będzie powstawała głównie z prac przygotowawczych
związanych z ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Będzie to przede wszystkim emisja
(niezorganizowana) pyłów oraz substancji powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdów i maszyn pracujących na danym terenie. Z uwagi na niewielki zakres prac
budowlanych przewiduje się, że emisja ta swoim oddziaływaniem nie będzie ponadnormatywna
poza terenem, do którego wnioskujący posiada tytuł prawny. Źródłem emisji substancji do
powietrza na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będzie hodowla bydła oraz poruszanie się
maszyn po terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Podczas hodowli z obiektów
inwentarskich wydzielany będzie głównie amoniak i siarkowodór.

Źródłem hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny poruszające się po
terenie nieruchomości do której inwestor posiada tytuł prawny. Będzie to emisja krótkotrwała.
Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji źródłem hałasu będą maszyny związane z obsługą
gospodarstwa rolnego – transport paszy, transport obornika oraz budynek obory w którym będą
przebywać zwierzęta. W budynku inwentarskim nie przewiduje się instalacji urządzeń
związanych z mechaniczną wentylacją. W budynku będzie istniała jedynie wentylacja
grawitacyjna.
Odpady powstałe w fazie realizacji inwestycji będą zbierane selektywnie w
odpowiednie, przystosowane do tego celu, kontenery i pojemniki, lub w wydzielonych
miejscach po czym będą odbierane przez wykwalifikowane podmioty, na podstawie zawartych
umów. Na terenie realizowanego zamierzenia nie planuje się prowadzić jakichkolwiek procesów
odzysku odpadów zwiezionych spoza miejsca ich wytworzenia. Na etapie eksploatacji
planowanej instalacji odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne będą przekazywane
firmom uprawnionym do ich unieszkodliwiania lub odzysku, posiadającym wymagane
uzgodnienia formalno-prawne na prowadzenie działalności. Inwestor przekaże odpady do
odzysku lub unieszkodliwienia na podstawie odpowiednich umów lub zleceń tylko
uprawnionym odbiorcom na podstawie kart przekazania.
Utrzymanie zwierząt w budynku inwentarskim oraz wiacie odbywać się będzie w
systemie bezściółkowym i głębokiej ściółki. Zagospodarowanie nawozu naturalnego odbywać
się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, a także uwzględniając zapisy
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Obornik z planowanej instalacji wywożony będzie
bezpośrednio na pole w terminach ustawowych, jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że Inwestor
będzie musiał wywieź obornik w terminie zakazanym nawożenie pól, obornik zostanie
składowany na istniejącej płycie obornikowej. Inwestor powstający nawóz naturalny
zagospodarowywać będzie na własnych gruntach ornych
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych
materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja
Rogalińska PLB300017, oddalone o 7,2 km od przedsięwzięcia. Teren inwestycji leży poza
obszarami wodno - błotnymi w rozumieniu Konwencji Ramsarskiej, Konwencja o obszarach
wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe
ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24, z
późn. zm.).
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność
oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność,
możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi
przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą
zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie
oddziaływać na środowisko.
Wójt Gminy Dopiewo po zapoznaniu się z materiałem dowodowym – kartą
informacyjną przedsięwzięcia, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu, analizując wielkość i stopień
złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji odstąpił od nałożenia potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, Wójt Gminy Dopiewo pismem z dnia 3.03.2020 r., poprzez obwieszczenie
zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym z opinią wydaną przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. W toku postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła swoich uwag i
wniosków.
Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.
Reasumując powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 72 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 (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 2081 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6
lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub
dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że
realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia
zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli
było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu
środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1
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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.).
3. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości
zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego1. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
5.Jeżeli
niniejsza
decyzja
została
wydana
z
naruszeniem
przepisów
postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna
ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu

1

Zob. art. 127a k.p.a.

dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy 2.
Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Marta Kossakowska – pełnomocnik inwestora
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
(WOO-IV.4220.151.2020.WB.2)
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Poznaniu
(PO.ZZŚ.4.435.65.1.2020.MDB)
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
(NS-52/2-37/20)
4. Starosta Poznański

2

Zob. art. 136 § 2 i 3 k.p.a.

Charakterystyka przedsięwzięcia: załącznik do decyzji Wójta Gminy Dopiewo z dnia 1
kwietnia 2020 r. RPPiOS.6220.4.2020
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa rolnego
poprzez dobudowę wiaty dla bydła mięsnego, budowy silosu przejazdowego na kiszonki wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 200 oraz 202 obręb
Więckowice, Gmina Dopiewo.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104
lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być
stwierdzony.
Zamierzenie inwestycyjne będzie polegać na dobudowaniu do istniejącego budynku
inwentarskiego od strony północnej utwardzonej wiaty, posadowieniu budek dla cieląt typu
igloo oraz wybudowaniu silosu przejazdowego na kiszonki na działkach o nr ewid. 200 i 202,
obręb Więckowice, gmina Dopiewo.
Woda na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostanie zapewniona z istniejącej
sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z jej gestorem. Ścieki będą zbierane w
szczelnych, bezodpływowych zbiornikach i będą przekazywane odpowiednim firmom do
dalszego zagospodarowania.
Źródłem emisji substancji do powietrza na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
będzie hodowla bydła oraz poruszanie się maszyn po terenie nieruchomości należącej do
wnioskodawcy.
Źródłem hałasu będą maszyny związane z obsługą gospodarstwa rolnego – transport
paszy, transport obornika oraz zwierzęta w budynkach inwentarskich.
Podczas eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady. Zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 z póź. zm.) Odpady powstałe w fazie
realizacji inwestycji będą zbierane selektywnie w odpowiednie, przystosowane do tego celu,
kontenery i pojemniki, lub w wydzielonych miejscach po czym będą odbierane przez
wykwalifikowane podmioty, na podstawie zawartych umów..
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej
awarii, ani z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55, ze zm.).
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 Ustawy przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność
oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz
ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla
środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na
środowisko.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska, jeśli zostaną
spełnione warunki określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

