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GK.6220.2.6.2014        Suchy Dąb, 30.06.2014 r. 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 63. ust. 2 oraz art. 64 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 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. 

pomorskie” obejmującego swym zasięgiem obejmuje działki: 45/3, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 

46/1, 48, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 66, 82/1, 85/5, 86, 88, 89, 104, 998, 999 - obręb Wróblewo i 40 

obręb Grabiny-Zameczek 

oraz po zasięgnięciu opinii: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo nr RDOŚ-Gd-

WOO.4240.241.2014.AT.3 z dnia 17.06.2014 r. 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim – pismo 

SE.ZNS-80.496.21.2014 z dnia 09.05.2014 r. 

postanawiam 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji pomp nr 27 

Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. Pomorskie”. 

 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 14.04.2014 (wpłynęło 15.04.2014r) Inwestor - Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zwrócił się o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Przebudowie stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. 

Pomorskie”. Do wniosku załączono zgodnie z art. 74 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 (dalej: ustawa ooś) Kartę 

Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy 

ewidencyjnej w skali 1:5000 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
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przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

kopie mapy z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Informacja o złożonym wniosku została wpisana do publicznego wykazu danych pod 

numerem karty 8/2014. 

Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 

30.04.2014 r. umieszczonym: 

 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie oraz na tablicy informacyjnej 

w sołectwie Grabiny-Zameczek oraz Wróblewo 

 na stronie internetowej Gminy Suchy Dąb  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Dąb. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów w toku trwania procedury, ustalono, iż planowane 

zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 139 ze zm.) jako „budowle 

przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej 

na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia 

i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich 

kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do 

celów żeglugowych” oraz w § 3 ust.1 pkt. 67 w.w. Rozporządzenia jako „kanały w rozumieniu 

art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne”. W związku z powyższym, 

na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, 

w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

Stosownie do treści art. 75 ust. l pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w powyższej sprawie Wójt Gminy Suchy Dąb. 
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Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko Urząd Gminy w Suchym Dębie wystąpił w dniu 30.04.2014r. do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz w dniu 30.04.2014r. do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z wnioskiem dotyczącym 

wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi otrzymano Opinię Sanitarną Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim nr SE.ZNS-80.496.21.2014 

z dnia 09.05.2014 r. w sprawie planowanego przedsięwzięcia, który biorąc pod uwagę 

rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowany zakres robót, rodzaje i ilości 

wprowadzanych do środowiska substancji i odpadów w trakcie przebudowy i eksploatacji 

pomp oraz wynikający z tych uwarunkowań potencjalny bezpośredni i pośredni wpływ na 

zdrowie i warunki życia ludzi stwierdził iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem 

z dnia 19.05.2014.znak RDOŚ-GD-WOO.4240.241.2014.AT.2, wezwał do przekazania 

wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dokumentację uzupełniono 

pismem znak: GK.6220.2.5.2014 z dnia 29.05.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4240. 4240.241.2014.AT.3 

z dnia 17 czerwca 2014 r. wyraził opinię o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Organ ten, po dokonaniu analizy 

przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż: 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy stacji pomp nr 27 Wróblewo. Stacja pełni 

funkcję odwodnienia polderu dla potrzeb rolnictwa oraz pełni istotną rolę w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej. Stacja pomp odwadnia tereny wsi Trutnowy, Stanisławowo, Wróblewo, 

Grabiny-Zameczek. Odwadniany teren obejmuje użytki rolne i tereny zabudowane 

siedliskami gospodarczymi na obszarze 836 ha. Podstawową sieć odwadniającą stanowi 

kanał A o długości 5,3 km. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem zostało zakwalifikowane 

według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397 

ze zm.), do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

Nr 213, poz. 139 ze zm.) jako „budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy 

wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, 

w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód 
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powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie 

wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych” oraz w § 3 ust.1 pkt. 67 w.w. 

Rozporządzenia jako „kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r 

– Prawo wodne”. W związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja znajduje się poza 

obszarami Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 200 planowane 

przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 

2000. Lokalizacja inwestycji wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki 

ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 

2000 jako całości. Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 

Dyrektywy Siedliskowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru Chronionego 

Krajobrazu Żuław Gdańskich. Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie 

Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic 

Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. 

Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgraniczny. Przedmiotowa inwestycja nie 

zmieni dotychczasowego oddziaływania na środowisko. Analizując łącznie uwarunkowania 

określone w art 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę 

 rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia 

 usytuowanie przedsięwzięcia 

 rodzaj i skalę możliwego oddziaływania 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uznał, iż nie będzie konieczne 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 63 przywołanej 

powyżej ustawy. 

Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstępie niniejszego postanowienia, wynika, że: 

uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, możliwe 

zagrożenie dla środowiska oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Wójt Gminy Suchy Dąb jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, kierując się 

kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś a mianowicie:  
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1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, 

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie 

istniejącej stacji pomp nr 27 Wróblewo. Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącej 

pompowni i zastąpienie jej nowym obiektem. Nowa stacja pomp wyposażona zostanie 

w cztery nowoczesne pompy zatapialne wraz z układem ssawno-tłocznym o łącznym 

wydatku ca 1,6 m3/s. Nowa pompownia zapewni bezawaryjne odwodnienie polderu 

Wróblewo przy zwiększeniu stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Stacja pomp 

odwadnia tereny wsi Trutnowy, Stanisławowo, Wróblewo, Grabiny Zameczek i usytuowana 

jest po prawej stronie rzeki Motławy w kilometrze 15 + 650. Administracyjnie stacja pomp 

znajduje się na terenie gminy Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie. Teren 

ten znajduje się na geograficznym obszarze Żuław Gdańskich i leży w zlewni rzeki Motławy. 

Istniejąca pompownia składa się z doku wlotowego z czyszczarką krat, z murowanej hali 

pomp z trzema pompami oraz budowli wylotowej stanowiącej jedną całość. Obecna 

pompownia wyposażona jest w 3 agregaty pompowe, każdy z oddzielnym rurociągiem 

tłocznym. Stan techniczny konstrukcji komór wlotowych i wylotu kwalifikuje je do rozbiórki. 

Wyposażenie technologiczne i instalacje elektryczne pompowni są wyeksploatowane 

i wymagają całkowitej wymiany. Istniejące zespoły pompowe należą do bardzo 

energochłonnych i trudnych w eksploatacji. Utrudnione jest również zautomatyzowanie pracy 

pompowni. Planowana inwestycja polega na zastąpieniu starego obiektu nowym. Nowa 

pompownia zapewni bezawaryjne odwodnienie polderu Wróblewo przy zwiększeniu stopnia 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  

Zakres inwestycji obejmuje:   

- Rozbiórkę istniejącej stacji pomp wraz z demontażem urządzeń technologicznych 

i rozbiórką elementów podziemnych konstrukcji pompowni 

- Wykonanie nowej stacji pomp 

o - montaż czterech nowoczesnych pomp zatapialnych o łącznym wydatku 

ca 1,6 m3/s wraz z układem ssawno-tłocznym, 

o - obszar odwadniany: 836 ha 

o - maksymalna wysokość podnoszenia:3,5 m 

o - komora pomp: żelbetowa 

o - wyposażenie wlotu do pompowni w mechaniczną czyszczarkę krat 

przystosowaną do pracy w układzie automatycznym, 

- Budowa zbiornika składowego dla skratek: o wymiarach 3 x 4 m 



 

6 

- Wykonanie nowego budynku techniczno-socjalnego ze sterownią i zbiornikiem 

bezodpływowym, przyłączem wodociągowym 

- Odmulenie kanału pompowego wraz z umocnieniem skarp tylko w sąsiedztwie 

wlotu do pompowni na długości 50 m 

- Odmulenie kanału odpływowego na jego długości 200 mb wraz z umocnieniem 

skarp na odcinku 30 m 

- Zagospodarowanie terenu działki pompowni: wykonanie placu manewrowego, 

chodników, oświetlenia i ogrodzenia.  

Wyżej wymieniony zakres prac będzie wykonywany na obszarze o powierzchni około 2500 

m2, na terenie działek, na których zlokalizowany jest istniejący budynek pompowni. Komora 

pomp, posadowiona na palach, wykonana będzie jako konstrukcja żelbetowa. Na wlocie 

projektuje się wykonanie kraty stalowej chwytającej zanieczyszczenia płynące kanałem 

dopływowym. Odbiornikiem wód jest kanał odpływowy, do którego woda tłoczona będzie 

poprzez rury stalowe zakończone klapami zwrotnymi. Koryto i skarpy kanału odpływowego 

na wypływie z pompowni umocnione będą materacami siatkowo-kamiennymi na 

geowłókninie. Przy pompowni znajdować się będzie plac manewrowy zapewniający dojazd 

do zbiornika na skratki. Teren pompowni zostanie ogrodzony. Na terenie pompowni 

zlokalizowany będzie zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, zostanie wykonane przyłącze 

wodociągowe z istniejącego wodociągu gminnego. Stacja pomp zapewni prawidłowe 

odwodnienie polderu oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. Teren inwestycji znajduje się na terenie województwa pomorskiego, 

powiat gdański, gmina Suchy Dąb, obręb Wróblewo oraz obręb Grabiny-Zameczek, a swym 

zasięgiem obejmuje działki: 45/3, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 46/1, 48, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 66, 

82/1, 85/5, 86, 88, 89, 104, 998, 999 - obręb Wróblewo i 40 obręb Grabiny-Zameczek. 

Główne roboty budowlane związane z budową nowej przepompowni (stacja pomp z wylotem 

– komorą wlotową, projektowany budynek socjalno-techniczny, rurociągi odprowadzające 

wody z wylotem do odbiornika – komora wylotowa) prowadzone będą na działce nr 45/5, 

natomiast roboty związane z odmulaniem i umocnieniem skarp kanału odpływowego na 

działce nr 89. Pozostałe działki będą niezbędne do czasowego zajęcia na okres prowadzenia 

robót. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie  

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania się jego 

oddziaływań z innymi inwestycjami w sposób mogący znacznie negatywnie oddziaływać na 

otoczenie. 
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c) wykorzystywania zasobów naturalnych  

W trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane nieodnawialne lub 

ograniczone zasoby środowiska. Na etapie wykonywania robót budowlanych przewiduje się 

korzystanie z wody, która dostarczana będzie beczkowozami. Roboty budowlane 

wykonywane będą przy pomocy sprzętu mechanicznego. Przewiduje się korzystanie z paliw 

płynnych służących jako źródło energii dla sprzętu budowlanego. Na potrzeby pracy stacji 

pomp projektuje się wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego po 

zwiększeniu mocy przyłączeniowej do mocy 92kW. Przewidywane zużycie energii 

elektrycznej na potrzeby obsługi stacji pomp: 45 000 kW/rok 

d) emisji i występowania innych uciążliwości 

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na 

tereny przyległe, które ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Uciążliwe oddziaływanie 

będzie przejawić się: 

- wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy, 

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia, 

- okresowym zakłóceniem istniejących stosunków wodnych w rejonie prowadzonych prac. 

W trakcie budowy inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i 

wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy oraz robót 

ziemnych czyli: ciężkim sprzętem (koparki, spychacze, ładowarki, itp.) oraz ruchem pojazdów 

ciężarowych (wywrotki). Oddziaływania te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie 

podlegają normowaniu, a ich przewidywany zasięg oddziaływania to około 100 - 200 metrów 

od miejsca prowadzenia robót. Pośrednio, negatywny wpływ na klimat akustyczny w związku 

z budową obiektu może mieć jedynie zwiększony ruch pojazdów ciężarowych po drogach 

publicznych, dostarczających niezbędne materiały na plac budowy. Pomimo dość wysokiej 

mocy akustycznej maszyn budowlanych na poziomie 87-92 dB dla koparek i spychaczy oraz 

87 dB dla samochodów ciężarowych, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu hałasu 50 dB w 8 godzinnym okresie referencyjnym. W celu zminimalizowania 

uciążliwości hałasowych realizowanych prac wykonawca musi stosować wyłącznie sprzęt 

sprawny technicznie i posiadający wszystkie wymagane prawem badania techniczne oraz 

posiadający niskie parametry emisji hałasu. Wykonawca zobligowany jest do ograniczenia 

do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy co ograniczy oddziaływanie 

realizowanych prac. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej 

organizacji robót w celu zminimalizowania czasu realizacji prac. Na etapie eksploatacji 

będzie występować hałas związany ze sporadycznym ruchem pojazdów, dotyczącym obsługi 
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przepompowni (oczyszczenie zbiornika dla skratek, zbiornika bezodpływowego). Natężenie 

ruchu w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie będzie duże i nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i emisji spalin. W związku z powyższym, 

ruch komunikacyjny ze względu na małe natężenie, nie będzie miał negatywnego wpływu na 

klimat akustyczny. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpią okresowe uciążliwości związane z 

emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń spowodowaną procesami erozji wietrznej, ruchem 

pojazdów w szczególności poruszających się po drogach nieutwardzonych, pracą urządzeń 

o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Podczas 

wykonywania zadania prac nastąpi wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych. W 

szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw 

m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO2), tlenku siarki (SO2) oraz pyłów pochodzących z 

prowadzonych prac budowlanych. Emisja niezorganizowana związana z pyleniem jest trudna 

do oszacowania, gdyż zależy od wielu czynników np. intensywności wiatru powodującego 

rozwiewanie lekkiego materiału, wilgotności powietrza, ilości opadów itp. Z uwagi jednak na 

mały zakres prac budowlanych i krótki okres trwania intensywnych prac ziemnych oraz 

specyfikę terenu (dużą wilgotność obszaru Żuław) powyższe oddziaływanie będzie niewielkie 

i ograniczy się do terenu realizacji inwestycji oraz do zaplecza budowy. Składowane sypkie 

materiały budowlane będą przykrywane plandekami lub przechowywane w fabrycznych 

szczelnych opakowaniach (np. worki cementu). 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii 

Rodzaj przedsięwzięcia, a także zastosowane do budowy materiały i technologie wykluczają 

ryzyko wystąpienia poważnych awarii o charakterze awarii przemysłowych. Nie będą 

występowały również sytuacje wytwarzania i magazynowania substancji niebezpiecznych, w 

ilościach mogących powodować zagrożenia dla środowiska oraz dla życia lub zdrowia ludzi. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające: 

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno – błotnymi i o płytkim zaleganiu 

wód podziemnych. Jednak inwestycja będzie realizowana na terenie Żuław, na którym 

występują specyficzne warunki gruntowo-wodne. Biorąc pod uwagę zakres i charakter 

planowanego zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie przepompowni 
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Wróblewo w Gminie Suchy Dąb oraz jego znikome oddziaływanie na układ hydrologiczny 

obszaru inwestycji, w związku z brakiem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu tego 

terenu oraz terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja wymienionego 

wyżej zakresu prac znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), oraz uniemożliwiała osiągnięcie 

celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy. W trakcie realizacji inwestycji zostanie przekształcona niewielka ilość powierzchni 

zajmowana przez roślinność ruderalną wzdłuż kanału pompowego w obrębie wlotu do 

pompowni, jak i kanału odpływowego. Jej likwidacja nie spowoduje istotnych strat 

przyrodniczych, a teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne może występować głównie 

w fazie realizacji przedsięwzięcia podczas pracy ciężkiego sprzętu. Źródłami potencjalnego 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego mogą być na przykład niekontrolowane 

wycieki smarów i paliw z maszyn budowlanych. Stała kontrola stanu technicznego maszyn 

pozwoli na wyeliminowanie tego zagrożenia. W przypadku ewentualnego wycieku konieczne 

jest niezwłoczne jego usuniecie za pomocą specjalistycznego sprzętu do tego 

przeznaczonego (np. zastosowanie sorbentu - środek czyszczący do pochłaniania olejów 

smarów, substancji ropopochodnych). Należy podkreślić, iż prace ziemne i budowlane będą 

miały charakter czasowy, a uciążliwości występujące podczas ich wykonywania występują 

powszechnie i będą krótkotrwałe oraz przemijające. Zarówno prace dotyczące realizacji 

przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowodują negatywnych zjawisk 

w środowisku gruntowo – wodnym. 

b) obszary wybrzeży 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, stąd też wyklucza się 

oddziaływanie inwestycji na te tereny. 

c) obszary górskie lub leśne 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi, stąd też wyklucza się 

oddziaływanie inwestycji na te tereny. 

d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego 

opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 

549). Obszar inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonych europejskim kodem PLRW2000048699 o nazwie „Motława od dopł. 

z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny 
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do ujścia”. Jest to scalona część wód DW1402, region wodny Dolnej Wisły, obszar dorzecza 

Wisły. Ponadto, obszar inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód 

podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW240015 o nazwie „15”, zaliczonym do 

regionu wodnego Dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły. Planowane przedsięwzięcie nie 

narusza jednolitych części wód w obszarze dorzecza nie ma wpływu na osiąganie celów 

środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych, określonych na podstawie art. 4 

Ramowej Dyrektywy Wodnej w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły”. Przebudowa stacji zapewni sprawne, bezawaryjne i kontrolowane utrzymanie 

warunków wodnych na omawianym terenie. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

Lokalizacja inwestycji nie wskazuje na możliwości negatywnego oddziaływania na obszary 

chronione z uwagi na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław 

Gdańskich, gdzie obowiązują przepisy Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie pomorskim(Dz. U. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455). Zgodnie z §5 ww uchwały 

na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy, które jednak nie tyczą się 

planowanego przedsięwzięcia jako inwestycji celu publicznego związanej z ochroną 

przeciwpowodziową.  

Przebudowywana stacja pomp znajduje się poza obszarami chronionymi w ramach 

europejskiej sieci Natura 2000 i w związku z tym nie spowoduje utraty ani fragmentacji 

chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków ptaków.  

Najbliższe obszary chronione znajduje się w odległości:  

 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły w odległości 9,4 km 

 PLB220004 Ujście Wisły w odległości 12,05 km 

 PLB220005 Zatoka Pucka w odległości 13,4 km 

 PLH220044 Ostoja w ujściu Wisły w odległości 12 km 

 PLH220007 Dolina Kłodawy w odległości 14,7 km 

 Rezerwat przyrody „Ptasi Raj” w odległości ok. 10 km 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni w odległości ok. 8 km 

Inwestycja nie wpłynie ani w sposób bezpośredni, ani pośredni na zachowanie siedlisk 

i gatunków we właściwym stanie ochrony. Z uwagi na istniejące odległości od obszarów 
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Natura 2000, jak też zakres inwestycji ograniczony do przebudowy istniejącego obiektu 

przeciwpowodziowego należy uznać, że nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja 

inwestycji mogła wpłynąć w sposób istotny na funkcjonowanie w/w ostoi. Tym samym 

projektowane zainwestowanie nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, nie 

zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako 

całości. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone  

W miejscu realizacji inwestycji obszary takie nie występują. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne Z karty dokumentacji przedstawionej przez Inwestora przedsięwzięcia 

wynika, że inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów 

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

h) gęstość zaludnienia 

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Suchy Dąb wynosi ok. 48 osób/km2, na terenie 

miejscowości na terenie miejscowości Grabiny-Zameczek wynosi ok. 59 osób/km2, na 

terenie miejscowości Wróblewo wynosi ok. 53 osób/km2 

i) obszary przylegające do jezior 

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 

uzdrowiskowej. 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać 

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia 

miejsca jego realizacji. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary 

geograficzne i liczbę ludności. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystąpią 

uciążliwości akustyczne związane z pracą samochodów ciężarowych oraz maszyn 

budowlanych, których zasięg oddziaływania ogranicza się do promienia ok 100 m od miejsca 

prowadzenia prac. Z uwagi na logarytmiczny charakter propagacji natężenia dźwięku, oraz 

niejednorodny rozkład intensywności prowadzonych prac budowlanych, nie przewiduje się 

aby dopuszczalna dla pory dziennej norma natężenia hałasu na poziomie 50 dB została 

przekroczona w 8 godzinnym okresie odniesienia. Należy tutaj zauważyć,iż prace budowlane 

będą prowadzone tylko w czasie dnia.  
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b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację (w odległości ok. 300 km 

(wschód, zachód) – 500 km (południe) od granic kraju) nie wystąpi transgraniczne 

oddziaływanie na środowisko.  

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej 

Projektowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub 

złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe oddziaływania, nie spowodują one 

jednak trwałego, znaczącego pogorszenia się środowiska. Oddziaływania zakończą się wraz 

z zakończeniem budowy. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się 

do najbliższego terenu. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego 

likwidacji. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  

W fazie realizacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji 

do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów i pracą maszyn. 

 

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się 

negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie 

stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i stanowiska organów opiniujących 

w przedmiotowej sprawie, postanowiono jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy 

zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. 
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Otrzymują: 

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk - Inwestor 

2. BIP Urzędu Gminy i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy 
3. a/a 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim 


