
                                                                                    Ryjewo, dnia 4 sierpnia 2011 r.. 
 
 
ROŚ  6220.5.4.2011 
 
 
 
                                          P O S T A N O W I E N I E 
 
                       w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny  
                       oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 
 
Na podstawie art. 63 ust.2 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 środowisko1)2 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowienie RDOŚ-Gd-
WOO.4240.545.1.2011.ER z dnia 27.07.2011 r (data wpływu), oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Kwidzynie Nr SE. ZNS – 70/4910/23/11 z dnia 
22.07.2011 r. (data wpływu). 
 
 
                                                            POSTANAWIAM 
 
 
nie stwierdzić potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko polegającego na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie 

miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi 

Borowy Młyn i Straszewo”. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na 

działkach: nr ew. 13, 15, 44/3, 31, 25/1, 181, 41, 39/2, 180/2, 96, 38, 42/1, 36/1, 35, 34, 43, 
33, 29, 180/3, 44/4, 53, 44/2, 44/1, 54/1, 51, 49, 54/4, 54/3, 55, 62, 89, 88/1, 88/2, 84, 83/2, 
83/12, 79/1, 82, 87, 83/8, 23, 24 - nr obrębu 0003  w obrębie Borowy Młyn, na działkach ew. 
38, 37, 47, 45, 43, 36, 35/1, 35/2, 32/2, 51, 29/2, 26/3, 26/5, 26/6, 20/1, 33, 34, 6/3, 6/1, 8/2, 
8/1, 6/2, 3/1, 3/2, 1, 2, 23, 24 - nr obrębu 0007 w obrębie Pułkowice, na działkach nr ew.  
25/33, 30/6 - nr obrębu 0008 w obrębie Straszewo. Planowana inwestycja jest inwestycją celu 

publicznego. Długość wodociągu w Borowym Młynie: PE 110 mm – długość około 1314 m, 

PE 63 mm – długość około 426 m, PE 40 mm – długość około 448 m. Długość wodociągu w 

Pułkowicach: PE 110 mm długość około 3025 m, PE 63 mm długość około 1314 m, PE 40 mm 

długość około 2149 m. Hydrofornia w Straszewie i w Borowym Młynie, stosownie do 
wszczętego w dniu 5 lipca 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na wniosek Gminy Ryjewo  z dnia 4 lipca  2011 r.(data wpływu) 
 
 
                                                            U z a s a d n i e n i e 
 
W dniu 4 lipca 2011 r. do Urzędu Gminy w Ryjewie wpłynął wniosek Gminy Ryjewo o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 



polegającego na „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości 

Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i 

Straszewo”. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: nr ew. 13, 
15, 44/3, 31, 25/1, 181, 41, 39/2, 180/2, 96, 38, 42/1, 36/1, 35, 34, 43, 33, 29, 180/3, 44/4, 53, 
44/2, 44/1, 54/1, 51, 49, 54/4, 54/3, 55, 62, 89, 88/1, 88/2, 84, 83/2, 83/12, 79/1, 82, 87, 83/8, 
23, 24 - nr obrębu 0003  w obrębie Borowy Młyn, na działkach ew. 38, 37, 47, 45, 43, 36, 
35/1, 35/2, 32/2, 51, 29/2, 26/3, 26/5, 26/6, 20/1, 33, 34, 6/3, 6/1, 8/2, 8/1, 6/2, 3/1, 3/2, 1, 2, 
24, 23 - nr obrębu 0007 w obrębie Pułkowice, na działkach nr ew.  25/33, 30/6 - nr obrębu 
0008 w obrębie Straszewo. Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego. Długość 

wodociągu w Borowym Młynie: PE 110 mm – długość około 1314 m, PE 63 mm – długość 

około 426 m, PE 40 mm – długość około 448 m. Długość wodociągu w Pułkowicach: PE 110 

mm długość około 3025 m, PE 63 mm długość około 1314 m, PE 40 mm długość około 2149 

m. Hydrofornia w Straszewie i w Borowym Młynie, realizowanego przez Gminę Ryjewo. Do 
wniosku dołączona została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Na podstawie art. 49 i art. 61 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a.  oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 5 
lipca 2011 r. Wójt Gminy Ryjewo wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w 
przedsięwzięcia. W dniu 5 lipca  2011 r. zostało skierowane pismo do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  wyżej wymienionej inwestycji. Pismem z 
dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Kwidzynie stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest sklasyfikowane zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) W 
związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie uznał brak 
podstaw do wyrażenia opinii co do konieczności (lub jej braku) nałożenia obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
Postanowieniem z dnia 27 lipca 2011r. (data wpływu), Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsku odstępuje od wyrażenia opinii w sprawie obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.  W swoim 
postanowieniu stwierdził, że po przeprowadzeniu analizy kryteriów kwalifikacji 
przedsięwzięcia organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem 
kwalifikowanym, dla którego należy rozstrzygnąć czy istnieje potrzeba przeprowadzania 
procedury oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko lub brak takiej potrzeby. 
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej poprowadzonej 
po terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice w gminie Ryjewo oraz budowie 
hydroforni w Straszewie i Borowym Młynie. Planuje się zastosowanie rur PE o średnicach 
110 mm, 63 mm i 40 mm. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem 
realizacji i oddziaływania na obszary chronione na podstawie ustawy z 16.04.2004 r. o 
ochronie przyrody oraz poza obszarami Natura 2000. Na etapie realizacji przedsięwzięcia 
można przewidzieć wzrost uciążliwości związanych z emisją hałasu z prowadzonych prac 
budowlanych. Wzrost emisji hałasu będzie jednak tylko w okresie prowadzenia prac 
budowlanych  po czym powróci do stanu obecnego. Na etapie budowlanym zwiększona  
może być także emisja pyłu  z terenu prowadzonych prac. Pył będzie pochodził głównie z 
prowadzonych prac budowlanych oraz transportu maszyn i materiałów. Praca maszyn 



budowlanych i transport spowodują także emisję  związków ze spalania paliw w silnikach 
maszyn i środków transportu, które lokalnie, mogą spowodować pewną uciążliwość dla 
mieszkańców. Wszelkie zmiany w środowisku poza wycięciem zakrzaczeń będą miały 
charakter odwracalny. Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znacznej, 
uciążliwej emisji substancji ani energii. Przedsięwzięcie w okresie eksploatacji nie będzie 
także powodowało powstawania znaczących ilości odpadów, poza odpadami komunalnymi 
związanymi z eksploatacją. Na rozpatrywanym terenie nie ma wyznaczonych stref 
ochronnych ujęć  wód powierzchniowych ani podziemnych. Teren prac nie jest 
zlokalizowany na obszarze objętym Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych ani na 
obszarze zasilania takiego zbiornika. 
Tereny planowanych prac znajdują się w odległości ponad 100km od najbliżej położonej 
granicy Państwa. Oddziaływanie będzie ograniczone do sąsiednich działek i nie ma także 
możliwości aby mogło oddziaływać transgranicznie. Wyklucza się także możliwość 
potencjalnie znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i obszar 
NATURA 2000.   
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym 
wykazie, dostępnym na stronie BIB Urzędu Gminy w Ryjewie 
 
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie 
 
 
Otrzymują: 
1. Gmina Ryjewo 
2. Strony w trybie art. 49 K.p.a. 
3. a/a J. Gajos. 


