
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nasz znak : RGP-7624/1/2010                           Ostróda, dnia 18 października 2010 r.  
                                                                                   
 
                                               DECYZJA  Nr 4/2010  
                       O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH                                             
                          
 
               Na podstawie art. 71 ust. 1, pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2  
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.  ), § 3 ust. 1 pkt 91 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. ) oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. 
 
po rozpatrzeniu wniosku Firmy GLOBAL Sp. z o.o. w Gdyni , 81-312 Gdynia  
ul. Nowogrodzka 37/4  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia polegającego na „ budowie 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego 
o powierzchni 2400 m2 na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy „ gmina 
Ostróda natomiast w dniu 10 września 2010 r. wystąpiła o prowadzenie dalszego postę- 
powania w sprawie na Firmę Wodna Farma sp. z o.o. w Iławie, 14-200 Iława  
ul. Świerkowa 6 , oraz  
     - postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia  
       18 marca 2010 r. znak : RDOŚ -28-OON-6635-0021-002/10/aki  
       o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
       i  sporządzenia raportu oddziaływania  na obszar Natura 2000, 
     - postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Olsztynie  
       z dnia 28 września 2010 r. znak : RDOŚ -28-OON-6635-0021-002/10/aki, 
       o uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji  
         

 

                                                     określam 

                                  warunki realizacji przedsięwzięcia  

pod nazwą „ Budowa 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni  

2400 m2 , na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy „  gmina Ostróda    

 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
1. Rodzaj przedsięwzięcia: 
     Budowa 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 . 
     Przedmiotem inwestycji jest budowa i eksploatacja 10 stawów betonowych  
     przeznaczonych do hodowli pstrąga tęczowego.  
2.  Miejsce realizacji przedsięwzięcia:  
     Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 135/1 położonej w miejscowości  
     Wirwajdy „  gmina Ostróda. 
      



 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości  

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości 

dla terenów sąsiednich: 
-  Prace budowlane wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu należy prowadzić   
   poza sezonem lęgowym , tj. w okresie od 1 września do 15 marca. 
-  Pas roślinności przyrzecznej o szerokości 10 m, obejmujący zadrzewienia  
   przyrzeczne oraz miejscami zbiorowiska welonowe, należy pozostawić jako  
   niezagospodarowany.  
-  Przepływ wody w rzece Poburzance powyżej piętrzenia należy utrzymać w zakresie    
   0,103 do 0,189 m3/s , 
-  obiekcie stawowym należy zastosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
    uniemożliwiające rybom hodowlanym, szczególnie karpiowi, ucieczki do Poburzanki 
    ( m. In. kratę o oczku nie większym niż 20 mm na odprowadzalniku wód poproduk- 
    cyjnych do odbiornika ). 
 -  Rybom wędrownym ( troć wędrowna , minogi ) należy zapewnić warunki migracji 
    w rzece poprzez wykonanie, na jazie wykorzystanym do spiętrzenia wód  
    Poburzanki, przepławki. 
 -  Należy na bieżąco monitorować jakość ścieków poprodukcyjnych odprowadzanych  
    do Poburzanki. W przypadku stwierdzenia przekroczenia norm określonych dla  
    tego rodzaju ścieków w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  
    w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( DZ. U. Nr  
    137, poz. 984 ) należy bezwzględnie i bez zbędnej zwłoki usprawnić system  
    oczyszczania ścieków na obiekcie stawowym. 
 -  Inwestor, jako właściciel obiektu i użytkownik rzeki zobowiązany jest dołożyć 
    Wszelkich starań do przestrzegania założeń projektowych oraz zasad BHP. 
 -  W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu  
    i minimalne przekształcenie jego powierzchni,  a po zakończeniu prac uporządko- 
    wać  teren.      
 

III.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia  
      w projekcie budowlanym: 
-  Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej 
   decyzji. 
-  W projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych  
   usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia. 
-  W przypadku konieczności usuwania drzew lub krzewów, projekt budowlany należy  
   rozszerzyć o nasadzenia rekompensujące – o szladze gatunkowym z gatunków ro- 
   dzimych dostosowanych do możliwości siedliskowych. 
-  Nie dopuszcza się zanieczyszczenia ziemi i powietrza w ilościach powodujących prze- 
   Kroczenie obowiązujących standardów.        
 
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w 
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnych awarii: 
Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do powyższej grupy zakładów. 
 
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na  środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono  postępowanie 
dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: 



Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 
 
 
VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 
Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 
VII. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 
 
 
                                              Uzasadnienie 
 
               Pismem datowanym 18 stycznia 2010 r. złożonym w tut. Urzędzie w dniu 
19 stycznia  2010  roku Global sp. z o.o.  81-312 Gdynia,  ul. Nowogrodzka 37/4,  
zwróciła  się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 szt. stawów pstrągowych oraz stawu 
ziemnego o powierzchni 2400 m2, przewidzianych do realizacji na działce nr 135/1 
położonej w miejscowości Wirwajdy gmina Ostróda „. Obwieszczeniem w dniu 2 lutego  
2010 r. na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a POŚ, poinformowano 
społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda i w  miejscu gdzie 
planowana jest inwestycja (tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wirwajdy ) oraz stronie 
internetowej BIP Urzędu Gminy - organu prowadzącego postępowanie. 
W dniu 10 września 2010 r. Firma Global sp. z o.o. w Gdyni zwróciła się z wnioskiem  
o prowadzenie  dalszego  postępowania w sprawie na Firmę Wodna Farma sp. z o.o.  
w Iławie 14-200 Iława, ul. Świerkowa 6 .   
Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie. 
                 Planowana inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. 
Nr 257, poz. 2573  ze zmianami ) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko może być wymagane. Tym samym nie jest to przedsięwzięcie mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 wymienionej na wstępie  
ustawy o ochronie środowiska. Jednakże lokalizacja przedsięwzięcia na obszarze Natura 
2000 może powodować jego potencjalne oddziaływanie na ten obszar i klasyfikuje się do  
tzw. III grupy przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 2 ww ustawy.  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 151,  
poz. 1220, z późn. zm. ) , jednakże przylega bezpośrednio do Obszaru Chronionego Kraj- 
obrazu Doliny Dolnej Drwęcy , w granicach znajduje się koryto rzeki Poburzanki położona  
jest również w odległości około 350 m na południowy – zachód od specjalnego obszaru  
ochrony siedlisk Natura 2000 „ Dolina Drwęcy „( kod obszaru PLH 280001 ) oraz 
rezerwatu przyrody „ Rzeka Drwęca „ , w granicach którego znajduje się około 4km 
odcinek rzeki Poburzanki. Planowana wielkość produkcji wyniesie około 100 ton ryb 
hodowlanych o masie jednostkowej około 0,5 kg. W procesie produkcyjnym przewidziany 
pobór wody wyniesie około 200 dm3 /s . Woda pobierana będzie z rzeki Poburzanki.  
W tym celu Inwestor planuje popiętrzenie wody w rzece maksymalnie do wysokości 0,9 m   
wykorzystując istniejący jaz.   
               Zgodnie z art.63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  



o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227  
z późn. zm. )  organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 2 lutego 2010 r. zwrócił się 
o wydanie opinii, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia 
oraz co do jego ewentualnego zakresu do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.  
Na tej podstawie uzyskano opinie tych organów  i tak : 
- Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Ostródzie  – pismem z dnia  
  17 lutego 2010 r. znak: ZNS-4316-9/2/2010 stwierdzającym, iż przedmiotowa inwe- 
   stycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
  na środowisko i nie podlega procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania  
  na środowisko. 
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie z  dnia  
  18 marca 2010 r. znak : RDOŚ-28-OON-6635-0021-002/10/aki stwierdzające  
   konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
   i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.  
Organ rozpatrując sprawę uznał, że zgodnie z art. 96 cytowanej ustawy, kierując się 
kryteriami  określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w 
sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznał iż pla- 
nowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z obszarem Natura 2000 i nie  
wynika z tej ochrony lecz może potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 
W tym celu postanowieniem z dnia 23 lutego 2010 r. kierowanym do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie organ wystąpił o udzielenie warunków 
realizacji planowanej inwestycji, W dniu 24 lutego 2010 r. o wydanym postanowieniu 
zawiadomiono strony  oraz wywieszono je na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Ostróda i na terenie sołectwa Wirwajdy  gdzie prowadzona będzie inwestycja, jak również 
umieszczono na stronie BIP. W dniu 11 sierpnia 2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony  
Środowiska w Olsztynie wystąpiła  o uzupełnienie sporządzonego przez Firmę Wodna 
Farma Sp. z o.o. w Iławie raportu oddziaływania na środowisko. Po uzupełnieniu brakują- 
cych informacji w przedmiotowym raporcie, poddany on został w dniu 18 sierpnia 2010 r. 
do wglądu społeczności lokalnej poprzez obwieszczenie, które wywieszone zostało na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy organ gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie  
Wirwajdy oraz na stronie internetowej BIP. Podczas wyłożenia raportu do publicznego   
Wglądu w dniach od 19 sierpnia 2010 r. do dnia 10 września 2010 r. do organu 
prowadzącego postępowanie nie wpłynęły od stron postępowania ani ze strony społe-
czeństwa uwagi ani wnioski. W dniu 28 września 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska postanowieniem znak : RDOŚ-28-OON-6635-0021-002/10/aki uzgodnił 
warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.  Dnia 6 października 2010 r. poinformowano 
społeczeństwo / na podstawie art. 10 § 1 kpa / o możliwości zapoznania się z zebranymi 
przez organ wnioskiem  
i postanowieniami oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków 
odnośnie planowanego przedsięwzięcia w terminie  siedmiu dni od daty ukazania się  
zawiadomienia.   
Dnia 20 października 2010 r. zawiadomiono na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia  
3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji no środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
społeczeństwo o wydaniu niniejszej decyzji, treść decyzji zamieszczono na stronie 
www.ugostroda.24pl. 
Z uwagi  na fakt, iż w postępowaniu bierze udział ponad 20 stron, zostały one 
zawiadomione o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie – zgodnie z art. 49 Kpa, w 
związku z art. 72 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy - obwieszczenie umieszczono na 

http://www.ugostroda.24pl/


tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i  w miejscowości Wirwajdy, gdzie  prowadzone będzie 
przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej BIP.   
Analizując zebrane dokumenty w sprawie należy uznać, że inwestycja nie będzie w 
sposób znaczący oddziaływała na środowisko, w tym na przyrodę ożywioną i nieożywioną, 
zdrowie ludzi oraz dobra materialne. W ocenie organu nie będzie ona znacząco 
oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których  
wyznaczony został obszar Natura 2000. 
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska -  wód gruntowych 
i powierzchniowych. 
W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.  
Informacja o planowanym przedsięwzięciu stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  
 

                                                     

 

                                                   Pouczenie 

 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia niniejszej decyzji. 
W myśl art.46 ust.4b POŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dołącza się 
do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech 
lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
Zgodnie z art.46 ust.4c termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, 
jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
W myśl art. 56 ust.9 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający 
decyzję, o której mowa w art.46 ust.4 pkt 2-9 ustawy POŚ.  
 
 
 
Załączniki: 
Charakterystyka całego przedsięwzięcia. 
Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: 5000  z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, 
którego dotyczy decyzja.  
 

Otrzymują: 

1. FARMA WODNA Sp. z o.o. 
W Iławie 14-200 Iława, ul. Świerkowa 6 

      2.  Firma GLOBAL Sp. z o.o. w Gdyni 
           81-312 Gdynia, ul. Nowogrodzka  37/4   
      3.  Gmina Ostróda 
           14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 
      4.  Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art.. 49 Kpa, w związku  
           z art. 74 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji.  
       

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.  
3. a/a .  



 

 

 

 

                                                    Załącznik nr 1 do decyzji  Wójta Gminy Ostróda 
                                                     znak : RGP-7624/1/2010 z dnia 18 października 2010 r.   
 
 
 
 
                                  Charakterystyka  przedsięwzięcia 

pod nazwą „ Budowa 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni  

2400 m2 , na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy „  gmina Ostróda    

 
  
 
               Przedmiotem inwestycji jest budowa i eksploatacja 10 stawów betonowych 
przeznaczonych do hodowli pstrąga tęczowego. Planowana wielkość produkcji ma 
wynosić około 100 ton ryb handlowych o masie jednostkowej około 0,5 kg.   
Powierzchnia działki nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy wynosi 6,29 ha ,  
z czego : użytki rolne stanowią 1,32 ha , łąki trwałe 3,08 ha i pastwiska 1,89 ha .  
W procesie produkcyjnym przewiduje się pobór około 200 dm3 wody na sekundę.  
Woda pobierana będzie z rzeki Poburzanki. W tym celu planowane jest popiętrzenie  
wody w rzece maksymalnie do wysokości 0,9 m, wykorzystując w tym celu istniejący jaz. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 151,  
poz. 1220, z późn. zm. ) , jednakże przylega bezpośrednio do Obszaru Chronionego Kraj- 
obrazu Doliny Dolnej Drwęcy , w granicach znajduje się koryto rzeki Poburzanki położona  
jest również w odległości około 350 m na południowy – zachód od specjalnego obszaru  
ochrony siedlisk Natura 2000 „ Dolina Drwęcy „( kod obszaru PLH 280001 ) oraz 
rezerwatu przyrody „ Rzeka Drwęca „ , w granicach którego znajduje się około 4km 
odcinek rzeki Poburzanki.  
 
 
 
 


