Dopiewo, dnia 6 marca 2017 r.
RPPiOS.6220.19.2016
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 2016r., poz.
353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora WSPW Sp. z o.o. reprezentowanego przez
pełnomocnika Pawła Włodarczyka
ustalam
brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Wakeparku – toru wodnego i
dwóch wyciągów do nart wodnych na terenie działek o nr ewid. 412/1, 413/1 oraz 14/3 obręb
Dąbrowa, Gmina Dopiewo.
Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia
UZASADNIENIE
W dniu 28.11.2016 r. Inwestor WSPW Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Wakeparku – toru wodnego i dwóch wyciągów do nart wodnych na terenie działek o nr ewid.
412/1, 413/1 oraz 14/3 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko może być stwierdzony.
Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Dopiewo zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
w dniu 6.12.2016r. 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 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt
Gminy Dopiewo pismem z dnia 6.12.2016r wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o
wydanie opinii w sprawie obowiązku 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-52/2-234

(l)/16 z dnia 21.12.2016 (data wpływu do tut. Urzędu 28.12.2016 r.) stwierdził, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swojej opinii z dnia
17.01.2017 r., nr WOO-IV.4240.1806.2016.MW.3 (data wpływu do tut. urzędu 19.01.2016 r.)
stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
W dniu 23.12.2016 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo jednej ze stron
postępowania informujące o braku sprzeciwu co do zamierzenia inwestycyjnego pod
warunkiem, że nie będzie ono kolidować z działalnością przez niego prowadzoną.
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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 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.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu Wakeparku - toru
wodnego i dwóch wyciągów do nart wodnych na działkach o nr ewid. 412/1, 413/1 oraz 14/3
obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo. Jednorazowo z każdego z wyciągów korzystać będzie mogła
jedna osoba. Przewiduje się instalację wyciągów w systemie dwusłupowym (słup napędowy
oraz słup zawrotu). Rozpiętość słupów wyniesie dla wyciągu północnego 164 m, a dla wyciągu
południowego 161 m. Wszystkie słupy posadowione zostaną na brzegu. Wysokość słupów
wyniesie 9 m. Silniki napędzające posadowione zostaną u góry słupów napędowych. Słupy
napędowe zlokalizowane będą na zachodnim brzegu zbiornika wodnego na działce o nr ewid.
412/1, natomiast słupy zwrotowe na wschodnim brzegu na działce o nr ewid. 14/3. Słupy
posadowione zostaną bezpośrednio na powierzchni gruntu bez wykonywania fundamentów.
Stateczność konstrukcji zapewnią odciągi betonowe.
Na terenie inwestycji zlokalizowane zostanie kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe o
łącznej powierzchni do 150 m2. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego,
bezodpływowego zbiornika, a następne będą wywożone przez uprawnione podmioty do
oczyszczalni ścieków. Odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji magazynowane
będą w odpowiednich pojemnikach i regularnie opróżniane przez firmę zajmującą się
wywozem odpadów na terenie gminy Dopiewo.
Zbiornik, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie jest zbiornikiem sztucznym,
poeksploatacyjnym, powstałym po odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych. W
związku z realizacją inwestycji nie będzie konieczności regulowania linii brzegowej. Biorąc
pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d oraz i ustawy ooś uwzględniając rodzaj i
lokalizację planowanego przedsięwzięcia, a także stosowane materiały i sposób posadowienia
planowanych wyciągów wakeboardowych stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie
oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych, a także na wody powierzchniowe i obszary leśne. Planowane przedsięwzięcie
zlokalizowane będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr JCWPd nr
60 o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożonej nieosiągnięciem
celów środowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane w
zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017185729 „Wirynka” o

statusie „naturalna część wód”, złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, biorąc pod uwagę
rodzaj i skalę przedsięwzięcia w tym zakres prac związanych z jego realizacją, nie przewiduje
się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite
Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja
przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych
określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poeksploatacyjnym. W sąsiedztwie
zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w
odległości ponad 300 m od terenu przedsięwzięcia. Planowane do posadowienia wyciągi będą
urządzeniami typowo rekreacyjnymi, sezonowymi. Silniki napędzające wyciągi będą
urządzeniami o napędzie elektrycznym. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, iż
eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na
terenach chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014
r., poz. 112).
Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z
eksploatacją inwestycji nie będzie następować emisja substancji do powietrza. Silniki
zasilające wyciągi będą urządzaniami o napędzie elektrycznym.
Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art.
63 ust. 1 pkt 1 lit. e należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z
ryzykiem wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy
uwzględnieniu użytych substancji i stosowanej technologii. Ponadto uwzględniając przyjęte
rozwiązania techniczne i technologiczne można uznać, iż przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco
na zmiany klimatu, a konstrukcja instalacji, stosowana technologia oraz zastosowane materiały
ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy ooś stwierdzono, iż z uwagi na rodzaj oraz lokalizację inwestycji, w fazie jej
eksploatacji nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e
ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z
nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym wpływem na różnorodność
biologiczną. 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 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Najbliżej
położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Samicy
PLB300013 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005,
oddalone o 8,0 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na
terenie zbiornika pochodzenia antropogenicznego powstałego w miejscu wyeksploatowanego
złoża kruszywa naturalnego. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z koniecznością
wycinki 10 brzóz oraz 12 samosiejek brzozy o obwodach poniżej 25 cm. Wycinka drzew
przeprowadzona zostanie, jak wskazał inwestor, poza okresem lęgowym ptaków, który w
Wielkopolsce przypada średnio od 1 marca do 31 lipca. Przewidziane są nasadzenia
rekompensacyjne na terenie realizacji przedsięwzięcia. W otoczeniu przedsięwzięcia znajduje
się kopalnia kruszywa, zakład produkcyjny, lasy i grunty rolne.
Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie
przekształconym antropogenicznie oraz przewidziane nasadzenia rekompensacyjne drzew, nie
przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję
populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub

ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary
chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia
integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto
przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i
funkcję ekosystemu.
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 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 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, analizując
wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji postanowieniem
z dnia 2.02.2017 r. odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, Wójt Gminy Dopiewo pismem z dnia 2.02.2017 r., 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 i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu. W toku postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła 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 2016r., poz. 353 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 2016r., poz. 353 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.
Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Paweł Włodarczyk – pełnomocnik Inwestora
2. …
3. a/a
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
(NS-52/2-234(l)/16)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
(WOO-IV.4240.1806.2016.MW.3)

Charakterystyka przedsięwzięcia: załącznik do decyzji Wójta Gminy Dopiewo z dnia 6
marca 2017 r. RPPiOS.6220.19.2016
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Wakeparku – toru wodnego i
dwóch wyciągów do nart wodnych na terenie działek o nr ewid. 412/1, 413/1 oraz 14/3 obręb
Dąbrowa, Gmina Dopiewo.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady
Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu Wakeparku - toru
wodnego i dwóch wyciągów do nart wodnych na działkach o nr ewid. 412/1, 413/1 oraz 14/3
obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo. Jednorazowo z każdego z wyciągów korzystać będzie
mogła jedna osoba. Przewiduje się instalację wyciągów w systemie dwusłupowym (słup
napędowy oraz słup zawrotu). Rozpiętość słupów wyniesie dla wyciągu północnego 164 m, a
dla wyciągu południowego 161 m. Wszystkie słupy posadowione zostaną na brzegu.
Wysokość słupów wyniesie 9 m. Silniki napędzające posadowione zostaną u góry słupów
napędowych. Słupy napędowe zlokalizowane będą na zachodnim brzegu zbiornika wodnego
na działce o nr ewid. 412/1, natomiast słupy zwrotowe na wschodnim brzegu na działce o nr
ewid. 14/3. Słupy posadowione zostaną bezpośrednio na powierzchni gruntu bez
wykonywania fundamentów. Stateczność konstrukcji zapewnią odciągi betonowe.
Na terenie inwestycji zlokalizowane zostanie kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe
o łącznej powierzchni do 150 m2. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego,
bezodpływowego zbiornika, a następne będą wywożone przez uprawnione podmioty do
oczyszczalni ścieków. Odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji magazynowane
będą w odpowiednich pojemnikach i regularnie opróżniane przez firmę zajmującą się
wywozem odpadów na terenie gminy Dopiewo.
Przedmiotowa działalność będzie wiązała się z niezorganizowaną emisją substancji do
powietrza. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji
będzie ruch pojazdów obsługujących planowane przedsięwzięcie oraz klientów stacji.
Ponadto, źródłami emisji substancji do powietrza będzie kotłownia gazowa oraz rozładunek
paliw do zbiorników magazynowych, ich magazynowanie oraz procesy napełniania
zbiorników pojazdów.
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 2015 r.
poz. 1651, 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 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.

