WÓJT GMINY GÓRZYCA

Górzyca, 4 września 2013 r.

DECYZJA
Wójta Gminy Górzyca
GWOŚ.6220.9.5.2013
Na podstawie art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z § 3 ust. 1 pkt 63 lit. a i b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

orzeka się
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

o

środowiskowych

„Budowa przystani rzecznych na Odrze (na odcinku Środkowej Odry do Bytomia
Odrzańskiego – km 416 do Kostrzyna nad Odrą – km 617)”.
które zostało wszczęte na wniosek z dnia 29 lipca 2013 r., przedłożony przez Inwestora:
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Gminę
Górzyca w imieniu, którego wystąpiła na mocy pełnomocnictwa Pani Marta Maczan,
reprezentująca Compono Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 21.

Uzasadnienie
Dnia 29 lipca 2013 r. do Urzędu Gminy Górzyca wpłynął wniosek Inwestora:
Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz
Gminy Górzyca w imieniu, którego wystąpiła na mocy pełnomocnictwa Pani Marta Maczan,
reprezentująca Compono Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 21,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod
nazwą: „Budowa przystani rzecznych na Odrze (na odcinku Środkowej Odry do Bytomia
Odrzańskiego – km 416 do Kostrzyna nad Odrą – km 617)”. Strony postępowania, zgodnie
z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie dnia 14 sierpnia 2013 r. Wójt
Gminy Górzyca, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.
ze zm.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
z prośbą o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem z dnia 26.08.2013 (28.08.2013 – data wpływu pisma do tut. urzędu) znak: NZ
772-6-25/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wniósł o przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r., (02.09.2013 – data wpływu pisma
do tut. urzędu) znak: WOOŚ-II.4240.350.2013.PT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

wyraził opinię, iż projektowane przedsięwzięcie, polegające na budowie przystani rzecznej
w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca, wykonywanej w ramach inwestycji pn. „Budowa
przystani rzecznych na Odrze (na odcinku Środkowej Odry do Bytomia Odrzańskiego –
km 416 do Kostrzyna nad Odrą – km 617), nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco
oddziaływać na środowisko, a tym samym jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 71 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie.
Celem przedsięwzięcia jest budowa przystani rzecznej na Odrzew w km 604,3.
Zakresem inwestycji objęte są działki o nr ewid. 362/1, 362/2, 363 w miejscowości Górzyca,
gmina Górzyca. Przystań będzie umożliwiać cumowanie minimum 5 małych jednostek
pływających oraz jednego statku pasażerskiego ( o długości minimum 25 m), lae nie więcej
niż 10 jednostek pływających. Ponadto projektowana przystań będzie wykorzystywała linię
brzegową (poprzez trap) na długości mniejszej niż 20 m. Elementami projektowanej przystani
rzecznej są :
- infrastruktura pływająca (ponton siatkobetonowy),
- pale kotwiące (w ilości około 10 sztuk),
- pomost dojściowy wraz z trapem, umożliwiający zejście na ląd z przystani rzecznej; w celu
posadowienia trapu na lądzie zostanie wykorzystana linia brzegowa o maksymalnej długości
20 m.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze albo potencjalnie
oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te określone zostały w rozporządzeniu 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.).
Zgodnie z:
- § 3 ust. 1 pkt 63 lit. a ww. rozporządzenia, decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wymagają „przystanie śródlądowe dla nie mniej niż 10 statków, w tym
statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o których mowa w ustawie
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej”,
- § 3 ust. 1 pkt 63 lit. b ww. rozporządzenia, decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wymagają „przystanie śródlądowe wykorzystujące linię brzegową
na długości większej niż 20 m”.
Po analizie przedstawionych dokumentów, w tym karty informacyjnej
przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochron Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
stwierdził, że zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się żadnego z przedsięwzięć
wymienionych w ww. rozporządzeniu.
Niespełnienie warunków, o których mowa powyżej powoduje, że przedsięwzięcie to
nie może być uznane za mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie po przeanalizowaniu całości załączonej dokumentacji
nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć określonych w przywołanym powyżej
Rozporządzeniu Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko , w związku z czym nie stanowi przedsięwzięcia,
o jakim mowa w art. 71 ust. 2 w/cyt. Ustawy o ooś i nie wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości
albo w części.
Ze względu, iż przedsięwzięcie polegające na budowie przystani rzecznej
w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca, wykonywanej w ramach inwestycji pn. „Budowa
przystani rzecznych na Odrze (na odcinku Środkowej Odry do Bytomia Odrzańskiego –
km 416 do Kostrzyna nad Odrą – km 617) nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdza się bezprzedmiotowość prowadzanego postępowania, które
skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a.
Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu
dni od daty jej doręczenia.
(-) z up. WÓJTA
Anna Kwiek-Judycka
Zastępca Wójta

Otrzymują:
Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy

