Gniewoszów, dnia 21grudnia 2010 r.
Znak: GTK. 7627/4/10

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) oraz art.
104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Cezara Kurklińskiego zam. 05-820 Piastów ul. Plac
Zgody 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. ,,budowa
stawu do chowu ryb karpiowatych o powierzchni 3500 m2 w miejscowości Zwola” i po
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach
Orzekam
1) Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63
ust. 1 ustawy
3) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 lipca 2010r. Pan Cezar Kurkliński zam ul. Plac Zgody 3, 05820 Piastów, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. ,, budowa stawu do hodowli ryb karpiowatych w m. Zwola na
dz.214,215,216,217”
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./ w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko , przez co nie jest zaliczona do przedsięwzięć, dla których sporządzanie raportu
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie
pismem GTK. 7627/4/10 z dnia 6. 08. 2010 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii
w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu
do hodowli ryb karpiowatych w m. Zwola na dz.214,215,216,217
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem RDOŚ- 14- WOOŚ- II-UW6614-1482/10 z .... października 2010 roku ( data wpływu 20. 10. 2010 roku ) odstąpił od
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach wydał opinię ZNS.712-124ZR 29/10 z dnia 13. 08. 2010 roku (data wpływu 25. 08. 2010 roku ) stwierdził brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stawu rybnego w miejscowości Zwola
gmina Gniewoszów na działkach oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 214, 215, 216
oraz 217 o powierzchni lustra wody do 3,500 m2. Działki posiadają dostęp z drogi wiejskiej
biegnącej przez Zwolę w kierunku Sarnowa. Teren planowanej inwestycji dotychczas
stanowił nieużytek z uwagi na duże deniwelacje terenu i źródliska. Są to tereny rolne (łąki i
pastwiska oraz nieużytki, zakrzewienia z dużymi deniwelacjami terenu. ). Na etapie
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie
jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu mało intensywną hodowlę ryb, produkcja nie będzie
przekraczać 4 ton ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu. Zasilenie w wodę ma pochodzić
z rzeki Zwolanki. W związku z podmokłym, wręcz bagnistym terenem nie występuje
potrzeba piętrzenia wody, gdyż lustro stawu będzie na poziomie lustra wody rzeki
Zwolanki. Pobór wody będzie odbywał się przez dopływ wody doprowadzalnikiem w celu
napełnienia stawu wodą, a następnie wody gruntowe będą utrzymywały poziom wody w
stawie. Nadmiar wody w stawie ma być odprowadzany w takiej samej ilości z powrotem do
rzeki Zwolanki. Prace będą obejmowały : dokonanie wykopu, uporządkowanie dna, skarp
oraz zabezpieczenie urobiska obsiewam .
Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i
magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .
Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na
etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251) Budowa
stawu rybnego wpłynie na poprawę warunków estetycznych i sanitarnych na terenie
planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu stawu zgodnie z przyjętą technologią nie będą
przenikały do środowiska substancje i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska
naturalnego.
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną. Najbliżej położonym
jest obszar specjalnej Ochrony ptaków ,, Dolina środkowej Wisły” (PLB140004) będący
częścią programu Natura 2000
Po analizie łącznych ww uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, organ
prowadzący postępowanie postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do
publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Gniewoszów.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy
Gniewoszów.
Załączniki:
charakterystyka przedsięwzięcia,
Otrzymują:
1.Pan Cezar Kurkliński
Plac Zgody 3
05-820 Piastów
2..a/a
Do wiadomości
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa
2. Starosta Kozienicki, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
3. Jasik Stanisław Zwola 46,
4. 3. Jasik Stanisław Zwola 25,
5. 4. Jasik Sławomir Zwola 25
6. 5. Jasik Jan Boguszówka 50
7. 6. Jasik Henryk Chechły
8. 7. WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Kozienicach
ul. Kochanowskiego 27, 26-900 Kozienice
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