Poznań, dnia 10.05.2019 r.

PO.ZZŚ.4.435.247.1.2019.MDB

OPINIA
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59,
61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24.05.2019 r., znak:
RL.6220.1.2019 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - dokonanie uzgodnienia wraz z
określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 282015P Dębłowo – Mielno w Leśnictwie Nowaszyce Gmina
Mieleszyn
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca postoju dla maszyn budowlanych i
sprzętu transportowego oraz magazynowania materiałów budowlanych oraz ich odpadów należy
zorganizować na terenie utwardzonym i dodatkowo uszczelnionym, tak, aby zabezpieczyć miejsca przed
ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
2) w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w
zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji
awaryjnych;
3) w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania
zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE
W dniu 30.05.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24.05.2019 r., znak: RL.6220.1.2019 w sprawie wydania
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 282015P
Dębłowo – Mielno w Leśnictwie Nowaszyce Gmina Mieleszyn.
Do ww. wystąpienia dołączono wniosek Inwestora, którym jest Nadleśnictwo Gniezno o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia – opracowaną
w maju 2019 r. oraz informację, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich
w Poznaniu stwierdza co następuje.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakwalifikował planowane przedsięwzięcie
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie otrzymanych dokumentów w sprawie ustalono, iż planowane przedsięwzięcie polegać
będzie na przebudowie drogi gminnej Dębłowo – Mielno gmina Mieleszyn przebiegającej w Leśnictwie
Nowaszyce. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się prace i roboty drogowe w granicach
istniejącego pasa drogowego. Długość odcinka drogi gminnej objętego przebudową wynosić będzie ok. 3,77
km (3,45 + 0,32 km). Planowane przedsięwzięcie składa się z dwóch odcinków dróg: 1 odcinek o długości ok.
3450 m i 2 odcinek o długości ok. 320 m. Zadanie dotyczyć będzie wykonania podstawowych obiektów
wchodzących w skład pasa drogowego, tj. wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów, utwardzonego pobocza,
oczyszczenie i odtworzenie płytkich rowów drogowych. Droga na całym odcinku objętym inwestycją będzie
mieć dotychczasowych przekrój jednojezdniowy z jezdnią o dwóch pasach ruchu, natomiast jej łączna
szerokość będzie wynosiła 4.0 m. Na drodze dodatkowo zostaną wykonane mijanki w miejscach o dobrej
widoczności. Na całej długości przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach działek drogowych
mieszczących się w istniejącym pasie drogowym. Prace rozpoczną się od istniejącej nawierzchni bitumicznej
przy ostatnim zabudowaniu w miejscowości Dębłowo, kierując się na północ w kierunku Mielna i zakończą
się przy drodze powiatowej nr 2150P - Świniary. Jest drogą łącząca dwie miejscowości Dębłowo i Mielno.
Służy głównie wywozowi drewna Leśnictwa Nowaszyce. Główne roboty budowlane będą zlokalizowane na
działkach drogowych, w obrębach: 0004 Dębłowo, 0010 Mielno, 0012 Popowo Ignacewo.
Podstawowymi zmianami w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu są m.in:
 przebudowa drogi gminnej na długości ok. 3,45 km i 0,32 km i szerokości jezdni 4,0 m z mijankami i
umocnionymi poboczami,
 wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
 korekta korony drogi,
 budowa i przebudowa zjazdów,
 zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym odtworzenie rowów drogowych.
W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano następujący bilans powierzchni inwestycyjnej:
pas drogowy odcinek 1 i 2 – ok. 118 100 m2 (ok. 11,81 ha), w tym m.in.: jezdnia z mijankami i pobocze ok. 21
200 m2 (ok. 2,12 ha) co stanowi ok. 18% powierzchni pasa drogowego. W ramach zadania przewiduje się
zagospodarowanie terenu w postaci powierzchni biologicznie czynnej – humusowanie i obsianie trawą
rowów przydrożnych. W celu poprawy odwodnienia drogi jak i terenu przyległego, wzdłuż drogi odtworzone
zostaną rowy przydrożne. W oparciu o istniejące odwodnienie oraz planowaną przebudowę układu
odwodniania wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez spływ grawitacyjny do
istniejących oczyszczonych i odtworzonych rowów drogowych odparowujących w obszarze pasa drogowego.
Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi ustalonymi na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614) oraz jest częściowo w
granicach głównych oraz lokalnych korytarzy i łączników ekologicznych.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, uwzględniając charakter
przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego
przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego
oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie
bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne
ujęć wód i obszary przyległe do jezior.
Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza zapisów § 12 ust. 1 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód
regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2017 poz. 5165).
W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części
Wód przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w granicach Jednolitej
Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600025186339 – Wełna do Lutomni, a także częściowo
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zlokalizowana jest w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000251866539
– Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego.
JCWPd o kodzie PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona
monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za
niezagrożoną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.
JCWP o kodzie PLRW600025186339 – Wełna do Lutomni posiada status naturalnej części wód, o typie
cieku łączącego jeziora, o aktualnie złym stanie. Jest ona niemonitorowana, a w odniesieniu do ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP
jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP RW600025186339 zastosowano
przedłużenie termu osiągnięcia celu do 2021 roku. Powodem derogacji jest brak możliwości technicznych
osiągnięcia właściwego stanu wód w pierwotnym terminie. W zlewni JCWP w programie działań zaplanowano
działania mające na celu rozpoznania rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające
na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.
Natomiast JCWP o kodzie PLRW6000251866539 – Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego
posiada status naturalnej części wód, o typie cieku łączącego jeziora, o aktualnie złym stanie. Jest ona
monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako
zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe,
obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję
w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na
rok 2021.
Ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do
nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych w JCWP.
Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy
założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego
oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów
środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).
Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi organ prowadzący
postępowanie o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej opinii.

z up. Dyrektora
Grażyna Husak-Górna
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn.
2. RZŚ - ZZŚ aa.
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