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OP.6220.2.7.2016               Suchy Dąb, 08.12.2016 r. 

 

DECYZJA  

 

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1a) oraz 
art. 75 ust 1 pkt 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

 

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na: 

 „Budowie Przystani Kajakowej we Wróblewie.”  
 

 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 06.10.2016 (wpłynęło 11.10.2016) Inwestor: Gmina Suchy Dąb zwrócił się  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie przystani kajakowej na Motławie, w miejscowości Wróblewo w Gminie Suchy Dąb, powiat 
gdański, województwo pomorskie. Do wniosku załączono zgodnie z art. 74 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), (dalej: ustawa ooś) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, mapę  
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru 
gruntów pozwalający na ustalenie stron postępowania. 

Informacja o złożonym wniosku została wpisana do publicznego wykazu danych pod numerem 
karty 54/2016. Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 
19.10.2016 umieszczonym: 

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

 na stronie internetowej Gminy Suchy Dąb  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Dąb 
oraz poprzez wysyłkę zawiadomień pocztą tradycyjną. 

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w powyższej 
sprawie Wójt Gminy Suchy Dąb. 

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Suchy Dąb wystąpił w dniu 
19.10.2016 r. pismem znak: OP.6220.2.1.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Gdańsku oraz pismem znak: OP.6220.2.2.2016 z dnia 19.10.2016 r. do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z wnioskiem dotyczącym wydania 
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego 
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przedsięwzięcia.  

W odpowiedzi, w dniu 31.10.2016 r. otrzymano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim nr NS.464.40.2016.SD w sprawie planowanego 
przedsięwzięcia. W opinii organ ten stwierdził, że biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację 
przedsięwzięcia, planowany zakres robót oraz technologię realizacji, rodzaje i ilości 
wprowadzanych do środowiska substancji, odpadów i uciążliwości w fazie realizacji i eksploatacji 
obiektów oraz wynikający z tych uwarunkowań potencjalny bezpośredni i pośredni wpływ na 
zdrowie i warunki życia ludzi stwierdził, iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej 
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, pismem nr RDOŚ-Gd-
WOO.4240.613.2016.IBA.1. z dnia 14.11.2016 r. wezwał do weryfikacji i podania kwalifikacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia oraz z dokładnym uzasadnieniem przyjętej kwalifikacji, 
określenia przed którą z decyzji lub zezwoleń wymienionych w art. 72 ustawy ooś Inwestor 
zamierza uzyskać wnioskowaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
ustosunkowania się co do dalszych losów wniosku Wójta Gminy Suchy Dąb w sprawie wydania 
opinii dla przedmiotowej inwestycji. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy ooś określa środowiskowe 
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U.  z 2016 r poz. 71). Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 wspomnianego wyżej 
Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zalicza się „przystanie śródlądowe: a) 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, b)wykorzystujących linię brzegową na długości 
większej niż 20m.”  
Po dokonanej analizie dostępnej dokumentacji inwestycji należy stwierdzić, że planowane 
zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się do wyżej wymienionego przedsięwzięcia.   
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało również wymienione w Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. 
UE.L.2012.26.1 ze zm.)  
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego: Pomorskie Szlaki Kajakowe 
- Szlak Motławy i Martwej Wisły, który będzie się ubiegał o dofinansowanie w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020 działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Teren 
inwestycji znajduje się na terenie województwa pomorskiego, powiat gdański, gmina Suchy Dąb, 
obręb Wróblewo, działki: 60/4, 60/3 oraz 86 i 107. Planowana inwestycja polega na budowie 
przystani kajakowej w miejscowości Wróblewo na terenie Gminy Suchy Dąb. Przystań kajakowa 
ma pełnić rolę przystanku w szlaku turystycznym. W ramach projektowanej inwestycji przewidziano 
budowę pomostu betonowego pływającego z pokryciem drewnianym wraz z elementami 
mocującymi i stabilizującymi oraz dostosowującego się do istniejącego poziomu wody. Teren 
przystani kajakowej składać się będzie docelowo z placu do rozładunku kajaków (z trawy 
umocnionej siatką nylonową) oraz pomostu pływającego z ruchomym trapem wejściowym oraz 
slipem. Planowane są też dwa miejsca postojowe, stojaki (suszarki) dla kajaków oraz teren 
wypoczynkowy (dwie ławki, śmietnik). Inwestycja obejmie działki nr 60/4, fragment działki 60/3 
oraz 86. Łączna powierzchnia działek to 1695 m2, powierzchnia utwardzona o 245 m2. Ponadto 
na działce nr 107 zlokalizowano oznakowanie przystani kajakowej. Powierzchnia działek, na której 
będzie znajdować się przystań w większej części stanowić będą tereny zielone. Planowany ciąg 
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pieszy zostanie wykonany z kostki betonowej, natomiast istniejący wjazd na teren planuje się 
wykończyć płytami MEBA. Projektowany pomost pływający, równoległy do linii brzegowej, będzie 
składał się z jednej części o długości 12,0 m i szerokości 2,4 m. Do pomostu prowadzi trap 
niwelujący różnice poziomów wynikających z wahań poziomu wody. Trap będzie szerokości 2,4 m, 
o pochyleniu 15%. Długość 6 m. Urządzenia mają zapewnić możliwość zwodowania kajaków 
przywiezionych wcześniej. Nie przewiduje się zużycia mediów. W trakcie realizacji inwestycji 
roboty ziemne i budowlane związane będą z wykonywaniem wykopów, fundamentowaniem  
i budową poszczególnych elementów. Prawidłowa eksploatacja  inwestycji nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko.  
Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Gminy Suchy Dąb uchwalonego przez Radę Gminy w Suchym Dębie Uchwałą  
Nr IX/58/2003  z dnia 12.11.2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 
29.03.2004 r., Nr 36,  poz. 740, obejmującego obszar wsi Wróblewo oraz Uchwałą  
Nr 0007.XVIII.153.2012 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wróblewo gmina 
Suchy Dąb opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz.2018 z dnia 
12.06.2012 r.. Analizowane działki leżą na terenie o funkcjach: zieleń parkowa, usługi różne  
z zakresu handlu, gastronomii, obsługi ruchu turystycznego np. przystań wodna, rekreacji, wody 
płynące – rzeka Motława wraz z zielenią ekologiczną oraz ulica lokalna. 
Inwestycja nie przewiduje i nie wymaga wycinki zieleni niskiej i wysokiej. Wszystkie wody opadowe 
będą w naturalny, istniejący sposób rozprowadzane po terenach zielonych. Przedsięwzięcie ma 
charakter lokalny. Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację (w odległości ok. 
300 km (wschód, zachód) – 500 km (południe) od granic kraju) nie wystąpi transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  
10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1479) 
planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do tego typu zakładów. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
leży poza obszarami wodno – błotnymi, poza obszarami wybrzeży, poza obszarami górskimi  
i leśnymi, stąd też wyklucza się oddziaływanie inwestycji na te tereny.  
Planowana inwestycja znajduje się poza granicami zgłoszonymi lub proponowanymi do sieci 
ekologicznej Natura 2000. Zarówno podczas realizacji przedsięwzięcia, jak również eksploatacji 
nie wystąpią zagrożenia dla obszarów sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz innych obszarów 
cennych przyrodniczo. Projekt będzie miał neutralne oddziaływanie na środowisko i na jego 
chronione komponenty. Najbliższym obszarem specjalnej ochrony ptaków - Natura 2000 jest 
Dolina Dolnej Wisły (kod PLB 040003), oddalona o około 10,3 km od miejsca planowanej 
inwestycji, Inne najbliższe formy ochrony to: Ostoja w Ujściu Wisły (kod PLH220044) oddalona  
o ok. 10,9 km, Ujście Wisły (kod PLB220004) oddalone o ok. 11 km, Dolina Kłodawy (kod 
PLH220007) oddalone o ok. 15 km., rezerwat Ptasi Raj oddalony o ok. 10,9 km. Teren 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego zawiera się w obrębie Żuław Gdańskich, na brzegu 
rzeki Motława. Przedsięwzięcie zostało usytuowane na terenie prawnej formy ochrony przyrody  
tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. OChK Żuław Gdańskich został ustanowiony 
Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie 
wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych  
i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń 
(Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139 ze zm.). Aktualnie na OChK Żuław Gdańskich 
obowiązuje prawo miejscowe w postaci uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego  
nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  
w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2016, poz. 2942). 
Przedmiotowe zamierzenie nie narusza zasad zagospodarowania określonych w przepisach ww. 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest  
w dorzeczu rzeki Wisły. Analizowany teren położony jest w obrębie jednolitej części wód 
podziemnych nr 15 (PLGW24015) o powierzchni 503,3 km2 (Region Dolnej Wisły) oraz w obrębie 
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zlewni jednolite części wód powierzchniowych PLRW2000048699 „Motława od dopł. z Lubiszewa 
do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia”. 
Projektowana inwestycja na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie wpłynie na 

pogorszenie obecnego stanu wód, a co za tym idzie nie będzie stanowiła zagrożenia dla 
osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły. Przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych ani z obniżaniem ich 
zwierciadła. Nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja wymienionego wyżej zakresu prac 
znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), 
oraz uniemożliwiała osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy (utrzymanie dobrego stanu poszczególnych JCW). Inwestycja nie 
znajduje się w zasięgu wyznaczonych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – 111  
i 112.Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji oddziaływania będą miały zasięg 
lokalny i krótkotrwały (związany z realizacją inwestycji) i odwracalny. Nie wystąpi możliwość 
kumulowania się oddziaływań. W związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej 
wydaje decyzję o umorzeniu 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Suchy Dąb, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Gmina Suchy Dąb – Inwestor. 
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (wykaz stron znajduje się w aktach sprawy) 

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

 

Podano do publicznej wiadomości: 

Poprzez zamieszczenie decyzji na stronie www (BIP) Urzędu Gminy Suchy Dąb, zamieszczeniu 
obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji na tablicy ogłoszeń urzędu i sołectwa Wróblewo 


