Poznań, dnia 9.06.2020 r.
PO.ZZŚ.4.435.327m.2020.AR
[ePUAP]

Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

OPINIA
Na podstawie art. 64 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy
Kleszczewo z dnia 27.05.2020 r., znak: OR.6220.8.2020, w sprawie wydania opinii co do stwierdzenia
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia
umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 35 m3/h,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE
W dniu 3.06.2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu wpłynęło pismo Wójta Gminy
Kleszczewo z dnia 27.05.2020 r., znak: OR.6220.8.2020, z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego
zakresu raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie wiercenia w celu
zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru
wody 35 m3/h, w obrębie działki o nr ewid. 227/3 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo.
Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora (z dnia 5.05.2020 r.), którym jest Gospodarstwo
Rolne Bogumił Pawełczyk zs. Krerowo, działającego poprzez pełnomocnika – Usługi Geologiczne Maja
Sroczyńska zs. Poznań, uzupełnienia do wniosku oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.)
- opracowaną w kwietniu 2020 r.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b oraz pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
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Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż autor nie rozpatrywał
możliwości poboru wody powierzchniowej, jako ewentualnego wariantu przedsięwzięcia. Natomiast,
na podstawie analizy załączonej dokumentacji można wywnioskować, iż w najbliższym otoczeniu brak
jest wód powierzchniowych, które mogłyby stanowić alternatywne źródło wody wykorzystywanej do
użytkowania w ilości spełniającej wymagania Inwestora na podlewanie upraw rolnych.
W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie
w granicach jednolitych części wód:
- podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz
chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
została uznana za niezagrożoną; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia;
- powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600016185747 – Kopel do Głuszynki, jest naturalną częścią
wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny; w zlewni występuje presja rolnicza, a w programie działań zaplanowano
działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych
z wartościami dobrego stanu do roku 2027.
Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie
podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów
środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
(Dz.U. z 2016 poz. 1967).
Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.
p.o. Dyrektora
Arkadiusz Koza
/podpisano elektronicznie/
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