
Górzyca, dnia 17 marzec 2015 r. 

WÓJT GMINY GÓRZYCA 

 

POSTANOWIENIE 

 

 

GWOŚ.6220.2.4.2015 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 59 ust. 1, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 

ust. 1 oraz art. 66 i art. 68 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. z 2013 r., poz. 1235 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś), 

a także § 3 ust. 1 pkt 55 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

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

213, poz. 1397 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach 

Postanawiam 

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa schroniska dla zwierząt na dz. nr 66/22, obręb Górzyca, gmina Górzyca, 

województwo lubuskie” 

 

II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym 

wymiarze zgodnie z art. 66 o ooś, w szczególności należy: 

1. Przedstawić analizę ocenową wpływu realizacji przedsięwzięcia na przedmioty i cele 

ochrony ustanowionych form ochrony przyrody (ochrona gatunkowa, obszar Natura 2000 

Ujście Warty, Park Krajobrazowy Ujście Warty), znajdujących się w zasięgi 

potencjalnego oddziaływania inwestycji, m.in.: 

1.1. W odniesieniu do skali oddziaływania inwestycji na elementy biotyczne i abiotyczne 

Parku Krajobrazowego Ujście Warty oraz zachowania zakazów obowiązujących w 

jego granicach, szczególnie w kontekście ustalenia lokalizacji poszczególnych 

obiektów budowlanych tak, aby został zachowany zakaz „budowania nowych 

obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 

gospodarce wodnej lub rybackiej”; 

1.2. Możliwych do przewidzenia zagrożeń, w kwestii jego wpływu na elementy biotyczne 

i abiotyczne ww. form ochrony przyrody, również w aspekcie oddziaływania 

skumulowanego; analiza powinna prowadzić do oceny znaczenia i istotności 

występujących oddziaływań oraz rozstrzygnięć, czy i w jakich okolicznościach będą 

one miały charakter znaczący; przedstawione wnioskowanie, poparte 



sparametryzowane dowodami powinno dawać możliwości weryfikacji, przez organ 

ochrony przyrody, kwestii ustalenia stopnia jego oddziaływania; 

1.3. Analizę oddziaływania na chronione gatunki, ściśle związane z terenami łąkowo-

polnymi, zadrzewieniami śródpolnymi, wykorzystujące wymienione elementy 

przyrodnicze jako bazę żerowiskową, miejsca lęgowe, schronienia i zimowiska, 

szczególnie gatunki ptaków krajobrazu rolniczego, w stosunku do których może 

przyczynić się do pogorszenia ich siedlisk, tj. zmienić warunki ich bytowania; 

1.4. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 pkt 1, 2 , 3, 4, 5 i 6 oraz art. 33 i 46 ustawy o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), 

mając na uwadze propagowanie idei stosowania dobrych praktyk i metodyk, 

przedstawić opisowo i za pomocą liczb całkowitych wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej oraz oddziaływania przedsięwzięcia na chronione gatunki fauny; 

1.5. Należy przedstawić fitosocjologiczny opis roślinności pokrywającej powierzchnię 

planowanej inwestycji wraz z listą gatunków roślin, z wyszczególnieniem gatunków 

rzadkich i chronionych. 

2. Przeprowadzić ocenę narażonych siedlisk i gatunków ostoi Natura 2000 Ujście Warty 

PLC080001 w odniesieniu do celów ich ochrony, poddając kompleksowej ocenie wpływ 

planowanych prac, w tym wystąpienie efektu kumulacji jej oddziaływań z innymi 

istniejącymi, realizowanymi bądź planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, na: 

2.1. Utrzymanie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru; 

2.2. Zachowanie integralności wewnątrzobszarowej; 

2.3. Zapewnienie spójności sieci obszarów Natura 2000, tj. wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na zachowanie właściwej drożności i funkcjonalności lokalnych o 

ponadlokalnych korytarzy ekologicznych przemieszczającej się fauny naziemnej, na 

etapie eksploatacji. 

3. Przeprowadzić właściwą ocenę oddziaływania na ww. pozostałe formy ochrony przyrody. 

4. Przeprowadzić konsekwentne wnioskowanie w celu dokonania właściwej analizy 

ocenowej i wyboru najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego wariantu 

przedsięwzięcia. 

5. Przedstawić opis możliwych do zastosowania działań zapobiegających i minimalizujących 

potencjalny negatywny wpływy przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na 

cele ochrony narażonych form ochrony przyrody, w fazie jego realizacji i eksploatacji np. 

na etapie realizacyjnym wykonywanie planowanych prac poza okresem rozrodczym 

ptaków, płazów i gadów. 

6. Ocenę przedstawić na bazie stanu współczesnej wiedzy odnoszącej się do charakteru i 

skali inwestycji. 

7. Przedstawić literaturę, na podstawie której autorzy raportu przeprowadzili właściwą 

analizę ocenową wpływu przedsięwzięcia na przyrodnicze elementy środowiska, zgodnie 

z art. 66 i 68 ustawy ooś. 

8. Opisać zastosowanie metodyki i kierunki postępowania ocenowego, wykorzystane na 

potrzeby dokonania w raporcie analizy argumentów oraz sformułowania końcowych 

wniosków, skali oddziaływania inwestycji na chronione elementy przyrodnicze na etapie 

jej realizacji i eksploatacji, w tym polegające na obserwacjach terenowych 

przebiegających we właściwych terminach (porach roku), przy użyciu uznanych metodyk, 



możliwości technicznych i dostępności danych, w wymiarze pozwalającym ocenić wpływ 

przedmiotowego przedsięwzięcia na ww. chronione elementy przyrodnicze. 

9. Zagadnienia, analizowane dla obszaru stanowiącego strefę potencjalnego oddziaływania 

przedsięwzięcia, zobrazować w przejrzystej formie kartograficznej, np. w skali 1:10000 

lub innej, bardziej czytelnej, na której zaznaczyć w szczególności: 

9.1. Miejsca koncentracji chronionych gatunków fauny, tj. żerowiska, lęgowiska, 

pierzowiska, zimowiska, miejsca odpoczynku; 

9.2. Stanowiska chronionych roślin i grzybów; 

9.3. Powierzchnie wykorzystywane (np. żerowiska) przez gatunki, wymagające ochrony 

strefowej; 

9.4. Oczka wodne; 

9.5. Zajęte przez inwestycje powierzchnie objęte trwałym zagospodarowaniem wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą; 

9.6. Wszystkie pozostałe kwestie, istotne z punktu widzenia prowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. 

10. W przypadkach stwierdzenia konieczności niszczenia miejsc cennych przyrodniczo, w 

tym chronionych roślin oraz pozostałych chronionych gatunków i ich siedlisk, m.in. 

miejsc koncentracji (herpetofauny, ornitofauny, entemofauny, tj. miejsc rozrodu, 

żerowiska, godowiska, trasy migracji itp.),a w związku z tym konieczności 

przeprowadzenia działań kompensacyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 8 oraz art. 75 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze 

zm.), przedstawić zakres, terminy, sposoby i metody wyrównania strat wyrządzonych 

środowisku przyrodniczemu. 

11. Przedstawić wpływy przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których 

mowa w art. 38b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 

ze zm.) zawartych w planie gospodarowania wodami dla dorzecza. 

12. Przeanalizować oddziaływanie przedsięwzięcia pod kątem jego wpływu na klimat oraz 

adaptacje przedsięwzięcia do zmian klimatu. 

 

Uzasadnienie 

 

Niniejsze postanowienie wydaje się w związku z wszczętym, w dniu 30 stycznia 2015 

r.  na wniosek Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, postępowaniem 

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt na dz. nr 66/22, obręb Górzyca, gmina 

Górzyca, województwo lubuskie” 

 

 Celem przedsięwzięcia jest budowa schroniska dla zwierząt na terenie działki o nr 

ewid. gruntu 66/22, obręb 1-Górzyca, gmina Górzyca o powierzchni 6.08 ha. W ramach 

przedsięwzięcia do 10 5 powierzchni działki zostanie zabudowana. Schronisko przewidziano 

do przyjęcia ok. 200 psów. 

 Dla planowanego przedsięwzięcia nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 



Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 212, poz. 1397 ze zm.) do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie  ustawy o ooś. 

Zgodnie z art. 63 ustawy  o ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub jego brak 

stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w pkt 1-3 tegoż 

przepisu.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

w rozpatrywanym przypadku zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o ooś jest Wójt Gminy 

Górzyca. 

 

Organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pismami z dnia 30 stycznia 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Słubicach. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 05.02.2015. 

(data wpływu: 09.02.2015 r.), znak: NZ 772-6-2/15, uwzględniając w zakresie higienicznym i 

zdrowotnym uwarunkowania określone w art. 63 ust, 1 ustawy o ooś, wyraził opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z 

dnia 16.02.2015 r. (data wpływu: 17.02.2015 r.), znak: WOOŚ-II.4240.34.2015.AJ, po 

zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o ooś. 

 

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku, informacji zawartych w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu opinii organów wskazanych w art. 64 ust. 1 

ustawy o ooś, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy  o 

ooś, bezpośrednie i pośrednie skutki działań, jakie przewidziane są w przedmiotowym 

projekcie, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji planowanej inwestycji, 

zważywszy na lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz skalę i charakter inwestycji, 

Wójt Gminy Górzyca nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o ooś organ określa zakres 

raportu w drodze postanowienia. 

 



Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy 

postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie stroną przysługuje prawo wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. urzędu 

w terminie 7 dni od dnia dostarczenia postanowienia. 

 

 

 

(-) Wójt Gminy Górzyca 

        Robert Stolarski 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy. 

2. A/a. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Górzyca, dnia 17 marzec 2015 r. 

WÓJT GMINY GÓRZYCA 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

 

GWOŚ.6220.2.5.2015 

 

  Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 

123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r., poz. 267 ze zm.) 

 

postanawiam 

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt na dz. nr 66/22, obręb Górzyca, 

gmina Górzyca, województwo lubuskie” 

 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

Uzasadnienie 

 Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w 

podstawie prawnej postanowienia przepisy i konsekwencją złożenia przez wnioskodawcę 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 212, poz. 1397 ze zm.). 

Niniejsze postanowienie wydaje się w związku z wszczętym, w dniu 30 stycznia 2015 

r.  na wniosek Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, postępowaniem 

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt na dz. nr 66/22, obręb Górzyca, gmina 

Górzyca, województwo lubuskie” 

Organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pismami z dnia 30 stycznia 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Słubicach. 

 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach pismem z dnia 05.02.2015. 

(data wpływu: 09.02.2015 r.), znak: NZ 772-6-2/15, uwzględniając w zakresie higienicznym i 

zdrowotnym uwarunkowania określone w art. 63 ust, 1 ustawy o ooś, wyraził opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z 

dnia 16.02.2015 r. (data wpływu: 17.02.2015 r.), znak: WOOŚ-II.4240.34.2015.AJ, po 

zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o ooś. 

 

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 

kartą informacyjna przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikacją 

przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w toku 

postepowania Wójt Gminy Górzyca wydał Postanowienie znak: GWOŚ.6220.2.4.2015 z dnia 

17 marzec 2015 r. stwierdzający konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 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. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) organ wydaje 

postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na 

środowisko. 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

(-) Wójt Gminy Górzyca 

        Robert Stolarski 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy. 

2. A/a. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach. 


