Trzciel, dnia: 20.05.2019r.
GP.6220.1.2019.JG

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt
1, 2 i pkt 4, art. 65 ust. 2 i 3, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 03 października 2008 r.- o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w
związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2019 r. złożonego dnia 04.02.2019 r. oraz uzupełnionego dnia
06.03.2019 r. przez
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o., ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce – Pełnomocnik Elżbieta Bock,
ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce

stwierdzam
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Wybudowanie hali przemysłowo-magazynowej z
częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.” na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. na działkach o nr
ewidencyjnym 737, 738, 739, 740, 741, 742 należących do spółek Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. oraz
CUE Sp. z o.o. położonych w miejscowości Brójce, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj.

lubuskie
i ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art- 66 ustawy o
OOŚ.
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczegółowej analizy będą wymagać:
1. Inwentarz i stan elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych, objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Raport winien zawierać opis elementów przyrodniczych
będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001.
2.
Ustalenie rodzaju oddziaływania, skutków i skali oddziaływania przedsięwzięcia na
zidentyfikowane elementy biotyczne i abiotyczne obszaru, obejmujące bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie wynikające z
budowy j eksploatacji przedsięwzięcia, szczególnie
w kontekście celów ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody. Raport winien uwzględnić i
określić skalę oddziaływania inwestycji na krajobraz z uwzględnieniem celu jego ochrony w obszarze
jego ochrony.
3. Ustalenie możliwych działań minimalizujących oddziaływanie na zidentyfikowane zasoby
biotyczne i abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia, szczególnie w
kontekście celów ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej np.
ptaków.
4 Ustalenie zakresu kompensacji przyrodniczej w myśl brzmienia przepisu art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz
art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska - jeśli będzie taka potrzeba.
5. Ustalenie monitoringu działań minimalizujących i kompensacji przyrodniczej - jeśli będzie taka
potrzeba.
6. Ustalenie zgodności z reżimem ochrony i cechami ochrony wymienionych obszarów ochrony
przyrody, w granicy których ma być zlokalizowana inwestycja oraz wykazanie braku negatywnego
wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu "Rynny ObrzyckoObrzańskie".

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 22.01.2019 r. (d.w. 04.02.2019 r.) uzupełnionym dnia 06.03.2019 r. spółka Sünkel
c.u.e. Sp. z o.o., ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce działająca przez pełnomocnika Panią Elżbietę
Bock, ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce, zwróciła się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wybudowaniu hali przemysłowomagazynowej z częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla
firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.” na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. na działkach o

nr ewidencyjnym 737, 738, 739, 740, 741, 742 należących do spółek Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. oraz
CUE Sp. z o.o. położonych w miejscowości Brójce, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia
określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 52 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 71) w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt. 2 i pkt 4, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia
03.10.2008 r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze
zm.) Burmistrz Trzciela, pismem znak: GP.6220.1.2019.JG z dnia 05.02.2019 r., zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Pismem znak: GP.6220.1.2019.JG z dnia 07.02.2019 r. Burmistrz Trzciela, nawiązując do złożonego
w dniu 04.02.2019 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwrócił się do
SÜNKEL C.U.E. Sp. z o.o., o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego właściwej nazwy firmy GSW Sp. z
o.o., gdyż według ewidencji gruntów właścicielem działek nr 737, 738, 739, 740 jest GSW Sp. z o.o., a
działek nr 741, 742 firma SÜNKEL C.U.E. Sp. z o.o., natomiast w złożonym wniosku na stronie 2
inwestor napisał, że działki nr 737, 738, 739, 740 należą do CUE Sp. z o.o., a działki nr 741, 742
należą do SÜNKEL C.U.E. Sp. z o.o. Również w KRS widniały różne nazwy obu firm.
W związku z powyższym Burmistrz Trzciela wniósł o doprowadzenie do zgodności i wskazanie, która
nazwa jest właściwa i której należy używać adresując korespondencję.
Dnia 12.02.2019 r. inwestor uzupełnił dokumenty o właściwy KRS i wyjaśnił skąd wzięła się
rozbieżność w nazwie jednej ze spółek.
Następnie Burmistrz Trzciela, pismem znak: GP.6220.1.2019.JG z dnia: 19.02.2019 r., przesłał
instytucjom opiniującym uzupełnione dokumenty o akty notarialne dotyczące zmiany nazwy firm,
informacje z KRS oraz nowy wykaz stron postępowania dla działek sąsiadujących z terenem
inwestycji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
zawiadomieniem znak: WR.ZZŚ.7.052.12.1.2019.MLW z dnia 9 kwietnia 2019 r. (d.w. 11.04.2019r.)
poinformowało Burmistrza Trzciela, że przekazało uzupełnienie dokumentów do RZGW we Wrocławiu.
Ponadto Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
zawiadomieniem znak: WR.ZZŚ.7.052.12.2019.MLW z dnia 25 lutego 2019 r. (d.w. 27.02.2019r.)
przekazało dokumenty, według właściwości, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako organowi właściwemu do wydania opinii,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a
w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu pismem znak: NS.NZ.4201.9.2019 z dnia
14.02.2019 r. wezwał Burmistrza Trzciela do uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji w
terminie 21 dni od dnia odebrania wezwania, poprzez:
1. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (strona nr 2) wskazano, że została ona opracowana na
podstawie art. 62a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081). Zapis ten jest niezrozumiały.
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy opracować stosownie do wymagań zawartych w art. 62a
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Należy zweryfikować przywołane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia akty prawne i publikatory
aktów prawnych ( strona nr 2).
4. Należy dokonać sklasyfikowania planowanego przedsięwzięcia stosownie do zapisów zawartych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

5. Należy wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymaganych do
realizacji planowanego przedsięwzięcia, uzyskiwanych po decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
6. Ponadto informuję, że we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przywołano przepisy, które zostały uchylone w latach 2008 - 2010.
Jednocześnie PPIS w Międzyrzeczu zauważył, że ze wstępnej analizy przedłożonej dokumentacji
wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącego zakładu
przemysłowego, znajdującego się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Brójce. Zatem wymagane będzie uzyskanie przez inwestora decyzji
pozwolenia na budowę. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz we wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach brak jest informacji dotyczących ww. sprawy. Ponadto
przedstawiona w podaniu klasyfikacja planowanego przedsięwzięcia jest niepełna, wskazano w niej
jedynie § 3 ust. 1 pkt 52a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Dokumentacja o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko pod względem formalnym i merytorycznym musi spełniać wymagania określone w
ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W
przedłożonej dokumentacji występują braki opisane w punktach 1 - 6, co uniemożliwia zajęcie
stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu. Do czasu
uzupełnienia dokumentacji, postępowanie w sprawie wydania opinii ulega wstrzymaniu.
Ponadto PPIS poinformował, że nieusunięcie wskazanych braków w wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Nawiązując do powyższego wezwania Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.6.2018.JG z dnia
20.02.2019 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji w
zakresie wskazanym w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
Dnia 06 marca 2019 r. inwestor złożył w Urzędzie Miejskim w Trzcielu uzupełnienie zgodne z
wcześniejszym wezwaniem, a Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.1.2019.JG z dnia 08 marca
2019 r. przesłał uzupełnienie do PPIS w Międzyrzeczu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak:
WZŚ.4220.100.2019.PT, z dnia 19 lutego 2019r. (d.w. do UM 19.02.2019 r.), po zapoznaniu się z
załączoną dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wybudowanie hali
przemysłowo-magazynowej z częścią biurową oraz wiatą waz z dojazdem, placem manewrowym i
parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e„ Sp. z o.o", którego inwestorem jest Sünkel c.u.e Sp. z o.o.,
działająca przez pełnomocnika Panią Elżbietę Bock, wyraził opinię, że dla przedmiotowego
przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
jednocześnie ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art- 66
ustawy o OOŚ, wskazując, że w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
szczegółowej analizy będą wymagać:
1. Inwentarz i stan elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Raport winien zawierać opis elementów przyrodniczych
będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001.
2. Ustalenie rodzaju oddziaływania, skutków i skali oddziaływania przedsięwzięcia na zidentyfikowane
elementy biotyczne i abiotyczne obszaru, obejmujące bezpośrednie, pośrednie. wtórne, skumulowane,
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie wynikające z budowy j eksploatacji
przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody.
Raport winien uwzględnić i określić skalę oddziaływania inwestycji na krajobraz z uwzględnieniem celu
jego ochrony w obszarze jego ochrony.
3. Ustalenie możliwych działań minimalizujących oddziaływanie na zidentyfikowane zasoby biotyczne i
abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów
ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej np. ptaków.
4 Ustalenie zakresu kompensacji przyrodniczej w myśl brzmienia przepisu art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz art.
75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska - jeśli będzie taka potrzeba.
5. Ustalenie monitoringu działań minimalizujących i kompensacji przyrodniczej - jeśli będzie taka
potrzeba.
6. Ustalenie zgodności z reżimem ochrony i cechami ochrony wymienionych obszarów ochrony
przyrody, w granicy których ma być zlokalizowana inwestycja oraz wykazanie braku negatywnego
wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu "Rynny ObrzyckoObrzańskie".

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie hali przemysłowo-magazynowej z częścią
biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e.
Sp. z o.o.
Budynek usytuowany będzie na terenie istniejącego zakładu detali wyposażenia mebli „Sünkel c.u.e.
Sp. z o.o.” na działkach o nr ewid. 737, 738, 739, 740, 741 , 742, w miejscowości Brójce, gmina
Trzciel.
Na terenie działek o nr ewid. 737, 738, 739, 740, 741, 742:
powierzchnia utwardzona istniejąca wynosi 7446,0 m2
powierzchnia zabudowy istniejąca wynosi 4367,0 m 2 ,
zieleń niska i trawniki 24943 m2 ,
powierzchnia utwardzona projektowana wyniesie ok. 4000,00 m 2
powierzchnia zabudowy projektowana wyniesie ok. 2180,0 m 2
Na działkach o nr ewid. 737, 738, 739, 740, 741, 742 znajdują się: budynek gospodarczy z portiernią
(w budowie), budynek produkcyjno-magazynowy, budynek biurowo – magazynowo - wystawienniczy,
dwie hale magazynowe oraz budynek mieszkalny. W obiekcie projektowanym prowadzona będzie
działalność w zakresie konfekcji akcesoriów do produkcji mebli oraz ich magazynowania.
Nowo projektowany budynek hali przemysłowo-magazynowej o wymiarach 37 m x 35 m będzie się
składał z części przemysłowej o powierzchni użytkowej ok. 500 m 2, z części biurowej o powierzchni
użytkowej ok. 130 m2 i z części magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 650 m 2. Łączna
powierzchni użytkowa ok. 1280 m2 .
Wiata będzie miała formę dwóch prostokątów o wymiarach 43 m x 17 m i 10 m x 22 m o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 900 m2
Wokół planowanej zabudowy przewiduje się wykonanie dojazdu, placu manewrowego i parkingu o
łącznej powierzchni zabudowy ok. 4000 m2 .
Teren na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr
XXXIV/256/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Brójce. Zgodnie z ustaleniami ww.
planu miejscowego teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego, położony jest w obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolem U — przeznaczenie podstawowe na tym terenie to —
zabudowa usługowa, natomiast uzupełniające to — składy i magazyny, przetwórstwo przemysłowe,
wyroby z drewna, wikliny i tapicerskie, oraz symbolem U — przeznaczenie podstawowe na tym terenie
to — stacja elektroenergetyczna, natomiast uzupełniające to — zieleń.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy OOŚ, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może
być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej,
po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o OOŚ.
Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy
Trzciel, a jednym z organów właściwym do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Obszar chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko - Obrzańskie” obejmuje tereny chronione ze
względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych.
Zakres ochrony tej formy reguluje reżim prawny ustanowiony uchwałą nr XXIll/296/16 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego
krajobrazu o nazwie "Rynny Obrzycko-Obrzańskie (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1873). Analizowane
przedsięwzięcie, mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, nie jest zgodne z zakazem § 3 ust.
2 uchwały.
W myśl tego zakazu w obszarze chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” zabrania się
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów
ustawy o OOŚ.
Uchwała ta nie zawiera wyjątku od stosowania powyższego zakazu dla ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. Co więcej, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego został ustanowiony, dla wymienionych działek, w roku 2017.

Art, 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614,
ze zm.), stanowi, iż zakaz dotyczący przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na
ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Projektowana inwestycja, by pozostać w zgodzie z cytowanym prawem miejscowym, to jest uchwałą
Sejmiku Województwa Lubuskiego, musi być obligatoryjnie poddana procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i tylko pozytywny wynik tej oceny może przesądzić o możliwości jej
podjęcia.
W ocenie oddziaływania lokalizacji, budowy i eksploatacji budynku, wiaty i infrastruktury
komunikacyjnej niezbędne będą: znajomość obecnej, faktycznej funkcji terenu projektowanej
inwestycji, ustalenie możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody, prognoza
utraty walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W działkach przedsięwzięcia znajdują się elementy
przemysłowe i taką funkcję posiadają w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Rozbudowa nie będzie nową, antropogeniczną strukturą w obszarze chronionego krajobrazu, a
przedsięwzięcie nie będzie zmieniało dotychczasowego stanu użytkowania i zagospodarowania.
Znajomość tych faktów określa zakres raportu i oceny oraz ustalenia relacji pomiędzy celem ochrony
obszaru, a rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa.
Za materiał niezbędny dla powyższej oceny uznano przedstawienie, między innymi: inwentarza
elementów biotycznych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Zakres jego rozpoznania winien
być adekwatny do stanu poprzedzającego przedsięwzięcie, a więc terenu przemysłowego, oraz
przewidywanych zmian, które dokonają się w wyniku etapu budowy i eksploatacji. W karcie
informacyjnej przedsięwzięcia inwestor wskazywał, że lokalizacja i eksploatacja zostaną podjęte w
terenie już zagospodarowanym o pielęgnowanej roślinności przydomowej. W bezpośrednim
sąsiedztwie znajdują się orne grunty rolne oraz droga krajowa nr 92.
Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001 są: starorzecza i
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, ziołorośla nadrzeczne, niżowe świeże łąki użytkowane
ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, kwaśne buczyny, grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny, kwaśne dąbrowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe i olsy źródliskowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe, sosnowy bór chrobotkowy,
kumak nizinny, bóbr europejski, wydra, piskorz, czerwończyk nieparek, kaldesia dziewięciornikowata.
Wśród głównych zagrożeń i presji wywieranych na ten obszar znajdują się: zaniechanie i brak
koszenia, usuwanie martwych i umierających drzew, melioracje i osuszanie, obce gatunki inwazyjne,
intensyfikacje rolnictwa, intensywne koszenie, zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
Budowa oraz eksploatacja zakładu wymagają długotrwałej zmiany obecnego użytkowania. Skala
faktycznej zmiany oraz skutek oddziaływania wymagają oceny z perspektywy celu obszaru Natura
2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001 oraz zgodności z reżimem ochrony tej formy ochrony przyrody.
Przedsięwzięcie z tytułu położenia w obszarze Natura 2000, a w kontekście obecnego i planowanego
przemysłowego zagospodarowania wymaga analizy w odniesieniu do:
fragmentacji chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych gatunków oraz zmiany ich
powierzchni,
zmiany kluczowych procesów i związków kształtujących strukturę obszaru,
przebudowy zespołów i zgrupowań gatunków powiązanych z chronionymi siedliskami
Przyrodniczymi i siedliskami chronionych gatunków,
zakłócenia obecnych relacji ekosystemowych,
intensyfikacji zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony,
przeszkody lub bariery migracji,
zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony.
Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę kartę informacyjną przedsięwzięcia,
a także ze względu na łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66
ustawy o OOŚ.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną znak:
NS.NZ.4201.9.2019 z dnia 15 marca 2019 roku wyraził stanowisko, że dla planowanego
przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na budowie hali
produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz wiaty wraz z dojazdem, placem manewrowym i
parkingiem na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Spółka z o.o. na działkach o nr
ewidencyjnych: 737, 738, 739, 74(), 741 i 742 obręb Brójce, gmina Trzciel; którego inwestorem jest
Süinkel c.u.e. Spółka z o. o. ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce (postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane), nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu poinformował, że dnia 8 lutego 2019 roku
otrzymał podanie Burmistrza Trzciela z dnia 5 lutego 2019 roku, znak sprawy: GP.6220.1.2019.JG, w
sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji polegającej na „budowie hali produkcyjno-magazynowego z częścią biurową
oraz wiaty wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem na terenie istniejącego zakładu
Sünkel c.u.e. Spółka z o.o. na działkach o nr ewidencyjnych: 737, 738, 739, 740, 741 i 742 obręb
Brójce, gmina Trzciel”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Sṻnkel c.u.e. Spółka z o.o. ul. Świebodzińska
nr 50, 66-304 Brójce. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej
oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną przez Małgorzatę Łuczkowiec, opracowanie:
27.11.2018 rok. Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) dnia 14 lutego 2019
roku wezwano Burmistrza Trzciela pismem znak: NS.NZ.4201.9.2019r. o usunięcie braków
formalnych w przedłożonej dokumentacji. Zostały one usunięte dnia 26.02.2019 r. i 12.03.2019 roku.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w ust. l, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie
lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. l, o ile progi te zostały
określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 52a (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. I pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. I pkt 1-3 tej ustawy — przy czym przez powierzchnię
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą
powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia) rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o
ooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego
realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę — wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o ooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do
wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 Uooś.
Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie istniejącego zakładu detali wyposażenia
mebli, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 737, 738, 739, 740, 741 i 742 obręb
Brójce, przy ul. Świebodzińskiej 50 w Brójcach, gmina Trzciel. W rejestrze gruntów ww. działki
oznaczone są symbolami: Ba — tereny przemysłowe, RIVb
grunty orne. Tereny w otoczeniu
planowanej inwestycji stanowią: od północy, wschodu i południa tereny rolnicze, a od zachodu droga
krajowa nr 92. Najbliżej zlokalizowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w
odległości około 100 m od granicy zakładu, w kierunku północnym. Dojazd do zakładu odbywa się z
drogi krajowej nr 92. Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w
Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 roku. Obszar inwestycji leży w granicach terenu oznaczonego
symbolem U — teren zabudowy usługowej. Wg autora karty informacyjnej planowane przedsięwzięcie
jest zgodne z zapisami zawartymi w vvw. planie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w
granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - „Dolina Kopalna Wielkopolska. Teren zakładu
zajmuje powierzchnię 4,2936 ha. Na terenie tym znajdują się: budynek gospodarczy z portiernią,
budynek produkcyjno-magazynowy, budynek biurowo – magazynowo - wystawienniczy, dwie hale
magazynowe, budynek socjalny, zbiornik przeciwpożarowy oraz plac manewrowo-dojazdowy z
parkingami. Istniejąca powierzchnia zabudowy wynosi około 11.813 m 2. Powierzchnia planowanych
obiektów budowlanych wyniesie około 6.180 m 2. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na:
budowie hali przemysłowo-magazynowej z częścią biurową, wiaty wraz z dojazdami, placem
manewrowym i parkingiem. W projektowanych obiektach prowadzona będzie działalność w zakresie
konfekcji akcesoriów do produkcji mebli oraz ich magazynowania. Przewidywane oddziaływania
oraz emisje związane z eksploatacją przedsięwzięcia po rozbudowie będą polegać na: poborze wody
z sieci wiejskiej (około 200 m3/rok), wytwarzaniu ścieków bytowych i odprowadzaniu ich do sieci
gminnej (około 200 m3/rok), powstawaniu ścieków opadowych i roztopowych (z dróg i parkingów około
2500 m3/rok będą one odprowadzane po podczyszczeniu ze związków ropopochodnych na teren
własny nieutwardzony, do zbiornika przeciwpożarowego lub do pobliskiego rowu; z dachów budynków
około 2000 m3/rok będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu na tereny przyległe), wytwarzaniu i
okresowym magazynowaniu odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) na warunkach
obowiązujących w gminie Trzciel, emisji hałasu (ruch pojazdów po terenie zakładu, urządzenia i

instalacje wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, budynki produkcyjne), gazów i pyłów (ruch pojazdów po
terenie zakładu, spalanie paliw - gazu ziemnego do celów grzewczych). Przyjęto, że prowadzone
procesy nie będą powodować powstawania ścieków technologicznych.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z
realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości
środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Obszar oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zawiera się w granicach działek, na których inwestycja jest planowana.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności,
dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdza, że realizacja przedsięwzięcia na
warunkach określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie powinna stwarzać zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 ustawy o ooś należy stwierdzić, że
nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest
uzasadnione.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu opinią znak: WR.RZŚ.435.283.2019.NR z dnia 8 kwietnia 2019 r.( d.w. 11.04.2019 r..)
wyraziło stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn. „Wybudowanie hali przemysłowo-magazynowej z
częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel
c.u.e. Sp. z o.o.” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących
wymagań:
1. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.

2. Cały teren przedsięwzięcia wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania
ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.

3. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi
zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

4. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną
układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.

5. Zlokalizować bazę materiałowo-sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na
szczelnej i utwardzonej nawierzchni i wyposażyć ją w przenośne sanitariaty typu TOI-TOI,
które będą opróżniane systematycznie przez wyspecjalizowane podmioty.

6. W przypadku konieczności naprawy bądź tankowania maszyn budowlanych, teren pod urządzeniami zabezpieczony powinien być np. specjalistyczną folią.

7. Wody opadowe lub roztopowe należy wprowadzać do środowiska zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegól nie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

8. W przypadku szczególnego korzystania z wód - tj. zgodnie z art. 34 pkt 4 ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) na wykonanie na nieruchomości o pow.
powyżej 3500 rn 2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających
wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 %
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w
systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wymagane będzie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego (art. 389 pkt 2 ww. ustawy).

9. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także
niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do
środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór
przez uprawnione podmioty.

W uzasadnieniu RZGW we Wrocławiu wskazało że w toku prowadzonego postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Trzciela pismem z dnia 5 lutego
2019r., znak: GP.6220.1.2019.JG wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej
Górze o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane
prawem dokumenty — wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę
informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Pismem z dnia 25 lutego 2019 r., znak:
WR.ZZŚ.7.052.12.2019.MLW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze przekazał
sprawę wg właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we
Wrocławiu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowana
inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali przemysłowo-magazynowej z częścią
biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem. Budynek usytuowany
będzie na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. na działkach o nr ewidencyjnym 737,
738, 739, 740, 741, 742 położonych w miejscowości Brójce, gmina Trzciel w województwie lubuskim
o łącznej powierzchni 4,29 ha. Działki objęte inwestycją graniczą z rowem melioracyjnym. Na
działkach objętych przedsięwzięciem znajdują się obecnie: budynek gospodarczy z portiernią (w
budowie), budynek produkcyjno-magazynowy, budynek biurowo-magazynowo-wystawienniczy, 2 hale
magazynowe oraz budynek socjalny, zbiornik przeciwpożarowych oraz plac manewrowo-dojazdowy z
parkingami. Projektowany budynek hali będzie składał się z części przemysłowej, biurowej i
magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 0,13 ha. Planowana wiata będzie miała
powierzchnię 0,09 ha, a wykonany dojazd, plac manewrowy i parking będzie stanowił powierzchnię
ok. 0,40 ha. Po zrealizowaniu inwestycji powierzchnia utwardzona działek wyniesie 1,14 ha,
powierzchnia zabudowy 0,65 ha, natomiast obszar biologicznie czynny 2,5 ha. W obiekcie
projektowanym prowadzona będzie działalność w zakresie konfekcji akcesoriów do produkcji mebli
oraz ich magazynowanie. Zakład zaopatrywany jest w wodę poprzez przyłącze wodociągowe do
miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe podczas eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzane
będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą
powstawały ścieki przemysłowe. Wody opadowe z parkingów i dróg dojazdowych po podczyszczeniu
ze związków ropopochodnych odprowadzane będą na teren własny nieutwardzony, do zbiornika
przeciwpożarowego lub do pobliskiego rowu. Wody opadowe z pozostałych powierzchni
odprowadzane będą bezpośrednio na własny teren nieutwardzony. Odpady generowane w ramach
przedsięwzięcia magazynowane będą selektywnie w pojemnikach oraz wywożone na składowisko
gminne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej
gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Gniła Obra do wypływu z
jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o
kodzie PLRW60001715687. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) — JCWP Gniła Obra do wypływu z jeziorem
Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim została
oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar
inwestycji znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o kodzie
PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym i
została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan
ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia
wody. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się na działce nr 227/1 w m. Łagowiec w
odległości ok. 2,71 km od obszaru inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej
inwestycji na przedmiotowe ujęcie. Inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi.
Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia,
uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana
będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji
na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość
osiągnięcia celów środowiskowych.
Jednocześnie dyrektor RZGW we Wrocławiu zwrócił się do Burmistrza Trzciela, aby w toku
prowadzonego postępowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wydanych opinii, wniosku i karty informacyjnej
przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 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, a zwłaszcza
aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakteru przedsięwzięcia,
stwierdził, że brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko, szczególnie na obszar Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko
- Obrzańskie” może być stwierdzony po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o OOŚ.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji i stwierdzono obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Trzciela w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia.

Burmistrz Trzciela
( - ) Jarosław Kaczmarek

