
Pleszew, dn. 15.11.2021r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew                                                                           

ul. Rynek 1, 

63 – 300 Pleszew 

 

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.12.2021.AJ8 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  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 (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, 
że dnia 15.11.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.12.2021.AJ7 w 
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa 
dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi 

dojazdowej wewnętrznej”, na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina 
Pleszew, której treść podaję niżej. 

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia. 
 

BURMISTRZ 
                                                                                                                                                

MIASTA I GMINY PLESZEW 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pleszew, dn. 15.11.2021r. 
OS.6220.1.12.2021.AJ7                                                                                     

 
 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247), § 3 ust 1 pkt. 55 lit. b 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 1839), art. 104 

k.p.a. (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)     po rozpatrzeniu wniosku p. ………..…………, zam. 

………………, 63-300 Pleszew, reprezentowanego przez p. …………, ul. ………………., 

63-220 Kotlin, w sprawie wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Budowa 

dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi 

dojazdowej wewnętrznej”, na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina 

Pleszew po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 
orzekam 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  

2. Zatwierdzam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę 
informacje 

art. 63 ust. 1 ustawy oraz wskazuję konieczność uwzględnienia w projekcie 
budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia następujących 

warunków i wymagań: 



a) niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie 
naturalnym, powstające                         w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji,  
b) na terenie inwestycji nie wykonywać napraw i konserwacji sprzętu 

budowlanego, 

c) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00-
22.00, 

d) do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt 
budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do 

użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić 
ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed                                    
zanieczyszczeniem,  

e) plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne 
wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich 

użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia 
uprawnionym podmiotom, 

f) naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego 
przystosowanych,  

g) na trenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji 
mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne,  

h)  wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę 
gruntu i wód                                   podziemnych przed zanieczyszczeniem,  

i) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego przedsięwzięcia z 
urządzeniami drenarskimi wykonać ich przebudowę w celu zachowania 

ciągłości sieci,  
j) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego 

przedsięwzięcia, pochodzące od pracowników odprowadzać do 
przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich 
systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty,  

k) odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub 
kontenerach                                     i  sukcesywnie wywozić z placu budowy 

przez wyspecjalizowane podmioty,  
l) wodę na potrzeby planowanego przedsięwzięcia pobierać z miejskiej sieci 

wodociągowej,  
m) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i terenów 

utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie 

czynne.  

*Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Uzasadnienie 

W dniu 17.08.2021r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek 
p. ………………, 63-300 Pleszew, reprezentowanego przez p. …………….., 63-220 

Kotlin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko 
polegającego na „Budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej”, na dz. nr 1898, 
obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew. 

 W dniu 03.09.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do 
organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięciana środowisko. Zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Rady Ministrów w/w inwestycja zalicza się do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport 
może być wymagany zgodnie z § 3 ust 1 pkt 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U.  2019 poz. 1839). 
Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych 

pismach o sygnaturze odpowiednio: 
1. ON-NS.9011.6.33.2021 z dnia 09.09.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny 
w Pleszewie wydał opinię sanitarną, iż nie jest wymagane przeprowadzenie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2. PO.ZZŚ.2.435.301.2021.JS z dnia 14.09.2021r. Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie  
w Poznaniu Zarząd Zlewni w Kaliszu wydał opinię, iż nie jest wymagane 

przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
określając warunki konieczne do uwzględnienia  
w decyzji środowiskowej. 

3. WOO-IV.4220.26.2021.WB.2 z dnia 05.10.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska wydał opinię, w której stwierdził, iż nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Tutejszy organ przed wydaniem decyzji nie stwierdzającej potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 



środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
następujące uwarunkowania: 

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,  

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 
została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na 
którym planuje 

się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia 
lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem, 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody 
i powierzchni ziemi, 

d) emisji i występowania innych uciążliwości, 
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych 

awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu 
używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu 
na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,  

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 
Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 

ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedmiotem postępowania jest budowa 19 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej 
wewnętrznej na działce nr 1898, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew. 

Powichrzenia działki objętej wnioskiem wynosi 2,0292 ha. W k.i.p. wskazano, że w 

ramach przedsięwzięcia nastąpi podział działki ewid. nr 1898 na 19 mniejszych 
działek budowlanych (2 działki po ok. 1200 m2, pozostałe 17 po ok. 850 m2 – 950 

m2) oraz wydzielenie terenu pod budowę drogi wewnętrznej, która będzie 
doprowadzona do drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 1903 po 
zachodniej stronie planowanego przedsięwzięcia. Powierzchnia przeznaczona do 

zabudowy wynosić będzie od 100 m2 do 250 m2 na każdej nowo wydzielonej 
działce. Do każdej posesji zaplanowano budowę zjazdów na drogę wewnętrzną 
projektowanym zjazdem indywidualnym, a także budowę sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i energetycznej. Planowane budynki mieszkalne zostaną wykonana 

w technologii tradycyjnej (fundamenty – żelbetowe, wylewane, ściany 
fundamentowe – żelbetowe, ściany nadziemne – murowane z cegieł, bloczków lub 
pustaków; konstrukcja dachu – więźba drewniana lub stropodach). 

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że na 
etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z 

powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz 
przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą 
także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na 
budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz 
ustaną po zakończeniu prac budowlanych. W k.i.p. wskazano, że ze względu na brak 
możliwości dołączenia się do sieci gazowej przewiduje się budowę indywidualnych 
kotłowni (możliwość ogrzewania: pellet, pompa ciepła, elektryczne, ekogroszek). 
Źródłem emisji substancji do powietrza będzie także spalanie paliw w silnikach 
pojazdów mieszkańców planowanych do budowy domów poruszających się po 
terenie inwestycji. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia i jego skalę, nie 

przewiduje się jego znaczącego wpływu na stan jakości powietrza. 
Uwzględniając przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś 

uznano, iż ze względu na charakter, skalę i rodzaj inwestycji w fazie eksploatacji nie 
przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani znaczącego 
kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem 
innych przedsięwzięć. 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, 

odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że 
planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o 

zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 



poz. 138). Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze 

względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem 
katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, 
powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie 

przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany  klimatu na etapie realizacji, 
eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane 
materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu. 

Na podstawie k.i.p. ustalono, że zaopatrzenie w wodę przewiduje się z sieci 

wodociągowej. Powstające ścieki bytowe odprowadzane będą planowanym 
przyłączem do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych 
projektowanych na każdej działce. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                   z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2021 r., poz. 888                       z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych. Z k.i.p. nie wynika, aby na 
przedmiotowym terenie miały powstawać ścieki przemysłowe. Wody opadowe i 
roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować 

w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. 
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie informacji 

zawartych w k.i.p. ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać 
będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. Odpady 
powstające w trakcie budowy będą zbierane   i gromadzone w sposób selektywny 
i odbierane przez uprawnione podmioty. Na etapie eksploatacji wytwarzane będą 
głównie odpady komunalne będące wynikiem użytkowania budynków 

mieszkalnych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w  specjalnych 
kontenerach lub pojemnikach w wygrodzonych miejscach i odbierane przez 
uprawniony podmiot. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszym 
postanowieniu nałożono na Wnioskodawcę warunek, aby na terenie inwestycji nie 
wykonywał napraw i konserwacji sprzętu budowlanego, a także wskazano, aby 

niezanieczyszczone gleby  i inne materiały występujące w stanie naturalnym, 

powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności 
ponownie na terenie inwestycji. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 

ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie 
będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz 
znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.  

 
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, inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

c) obszary górskie lub leśne, 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych, 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych 
objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 
istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 
h) gęstość zaludnienia, 
i) obszary przylegające do jezior, 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; 

 Inwestycja zlokalizowana będzie na działce ewid. nr 1898 obręb 0001 Miasto 
Pleszew, która zgodnie z poświadczeniem Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew nie jest 

objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren 
przedsięwzięcia stanowią grunty orne. 

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś w oparciu 
o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest 
zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych oraz obszarach ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach 



wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych. Planowana inwestycja leży 
poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie 

nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie 
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 
zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz na obszarach 

uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie 
przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod 

przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). 
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk 

Glinianki w Lenartowicach PLH300048, oddalony o 2,2 km od planowanej 
inwestycji. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza 

obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak   konieczności wycinki drzew i 
krzewów nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania                 
inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, 
rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w 
szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary 
chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i  zwierząt 
oraz ich   siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, 
a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 
2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje 

utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję 
ekosystemu. 

Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza zapisów 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). 

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane 
przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych GZWP.  

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że 
hydrograficznie działka inwestycyjna zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, 

w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych: JCWP o kodzie PLRW600017184949 – Ner, a także w granicach 
Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.  

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem 
ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego 
stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Cele 
środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:  
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.  
Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich 

wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Inwestycja nie 
znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęć wody.  

JCWP o kodzie PLRW600017184949 – Ner ma status silnie zmienionej części 
wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem 
celów środowiskowych. W analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości 
technicznych osiągnięcia założonych celów. Występuje w niej presja rolnicza. W 
programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu 
ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z 

wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, 
a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.  

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje 
mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla 
nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny 
negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę. 

 
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 
uwarunkowań wymienionych w w/w punktach, wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać, 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na 



poszczególne elementy przyrodnicze, 
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z 

uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz 
przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,  
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 
została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na 
którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d, e ustawy ooś, na 

podstawie k.i.p.  ustalono, że otoczenie planowanego przedsięwzięcia od północnej 
strony stanowią tereny niezabudowane (użytkowane rolniczo), częściowo od 
południowej i wschodniej tereny pól uprawnych z pojedynczą zabudową. Od 
zachodniej strony działka graniczy z polną drogą dojazdową, a dalej za nią znajdują 
się rodzinne ogródki działkowe. Głównym źródłem hałasu, związanym z 
funkcjonowaniem planowanej inwestycji w porze dziennej i nocnej, będą przejazdy 

samochodów osobowych właścicieli działek i pojazdy związane z odbiorem 
odpadów oraz ścieków. Z k.i.p. nie wynika, aby budynki miałyby być wyposażone w 
systemy wentylacji mechanicznej, bądź klimatyzację. Mając na uwadze rodzaj                   
planowanej zabudowy oraz lokalizację, nie przewiduje się ponadnormatywnej 
emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie 
przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to 
jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Celem ograniczenia wpływu 

przedsięwzięcia na klimat akustyczny panujący na terenach sąsiadujących, w opinii 
wpisano warunek ograniczenia prowadzenia prac budowlanych do pory dnia. 
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż na etapie funkcjonowania 
przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
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).  

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 

Podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony o toczącym się 
postępowaniu- zawiadomieniem OS.6220.1.12.2021.AJ1 z dnia 03.09.2021r. 

Przed wydaniem niniejszej decyzji Burmistrz zawiadomił strony 
zawiadomieniem OS.6220.1.12.2020.AJ6 z dnia 13.10.2021 r. o zebranych 
materiałach i możliwości wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku. 

Strony nie wniosły w wyznaczonym terminie 
tj. 14 dni od otrzymania zawiadomienia żadnych uwag. 

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na 

skalę, character i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego 
wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na wystąpienie 
gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną 
przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. 
Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko, 
zgodnie z opisem przedstawionym  w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie 
pogorszy stanu środowiska pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w 

niniejszej decyzji. 
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
 
 
 

 
 
Otrzymują: 
1. p. ……………………………., 63-220 Kotlin - pełnomocnik 

2. a/a 



Do wiadomości: 
1. strony postępowania 

2. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. 

Skarszewska 42A, 62  - 800 Kalisz 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ul. J.H. Dąbrowskiego 

79, 60-529 Poznań 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 

63-300 Pleszew 

 



                     Załącznik do decyzji znak OS 6220.1.12.2021.AJ7 z dnia 16.11.2021 r. 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

   W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę 19 

budynków jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej. W ramach 
przedsięwzięcia nastąpi podział działki ewidencyjnej                   nr 1898 w obrębie 
Miasto Pleszew na 19 mniejszych działek budowlanych (2 działki po ok. 1200 m2, 
pozostałe po ok. 850 -950 m2) oraz wydzielenie terenu pod budowę drogi 

wewnętrznej, która będzie doprowadzona do drogi dojazdowej zlokalizowanej na 
działce nr 1903 po zachodniej stronie planowanego przedsięwzięcia. Powierzchnia 
przeznaczona do zabudowy wynosić będzie od 100 m2                do 250 m2 na każdej 

nowowydzielonej działce. Do każdej posesji planowana będzie budowa zjazdów              
z każdej z 19 działek na drogę wewnętrzną projektowanym zjazdem indywidualny 

a także budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej. 
1. Obiekty kubaturowe  
Planowana budowa 19 budynków mieszkalnych zostanie wykonana w 

technologii tradycyjnej (fundamenty -żelbetowe, wylewane, ściany fundamentowe 
-żelbetowe, ściany nadziemne -murowane z cegieł, bloczków lub pustaków; 
konstrukcja dachu –więźba drewniana lub stropodach ).  

2. Urządzenia infrastruktury technicznej –droga wewnętrzna  
Wierzchnia warstwa ścieralna składać się będzie z mieszanki mineralno-

asfaltowej lub z kostki  betonowej wykonana na odpowiednio przygotowanej 
podbudowie dostosowanej do warunków geotechnicznych, obciążenia drogi 

ruchem i warunków klimatycznych.  
3. Urządzenia infrastruktury technicznej –uzbrojenie terenu  

 Wykonane będzie z odpowiednich materiałów (w większości tworzywa 
sztucznego) przeznaczonych do stosowania w danych warunkach; dobór 
uzbrojenia planowanych sieci i przyłączy zależeć będzie   od pełnionej funkcji oraz 
od technicznych warunków przyłączenia wydanych przez gestorów                                              
poszczególnych mediów. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


