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OŚ.6220.5.2.2016/2017                 Cedry Wielkie, 18.01.2017 r. 

DECYZJA  

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry 

Wielkie” 

UZASADNIENIE 

   Wnioskiem z dnia 13.10.2016 r. (data wpływu do Urzędu: 17.10.2016 r.) Pani Violetta Binięda             

z Gdańska Pełnomocnik Inwestora: Gminy Cedry Wielkie zwróciła się o wydanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych              

w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie”.  

   Do wniosku zgodnie z art. 74 ust 1 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 (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) dołączono 

poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis  z ewidencji gruntów. Zgodnie z art. 74 

ust. 2 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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) kartę informacyjną przedsięwzięcia 

przedłożono w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych.  

   Na podstawie art. 21 ust. 1 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 (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w dniu 19.10.2016 r. została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie informacja o złożonym 

wniosku dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani 

kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie” . Informacja               

o wniosku została wpisana w dniu 19.10.2016 r. do publicznego wykazu kart pod numerem 

A.I.d.4/16. Publiczny wykaz danych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry 

Wielkie. Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została podana do 

publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie, które zostało 

zamieszczone w dniu 19.10.2016 r. w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cedrach 

Wielkich, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Błotnik                            

i Trzcinisko. 

   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 Cedry Wielkie. 

   Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Cedry Wielkie wystąpił w dniu 

19.10.2016 r. pismem znak: OŚ.6220.5.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska               

w Gdańsku oraz pismem znak: OŚ.6220.5.2016 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 
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ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

   W odpowiedzi, w dniu 02.11.2016 r. do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wpłynęła opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: 

NS.464.39.2016.SD w sprawie planowanego przedsięwzięcia. W swojej opinii organ 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, iż nie jest konieczne 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

   W dniu 04.11.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał zawiadomienie  o uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze 

zawiadomienie zostało przesłane do stron postępowania. 

   W dniu 04.11.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał obwieszczenie o uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia umożliwiając społeczeństwu 

zapoznanie się z zebraną dokumentacją oraz został wyznaczony 21 dniowy termin na zapoznanie 

się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie, 

na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie w zakładce najnowsze komunikaty oraz na tablicach 

ogłoszeń sołectw Błotnik i Trzcinisko. 

   Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim dotycząca 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko     

w Gminie Cedry Wielkie” została w dniu 04.11.2016 r. zamieszczona w bazie danych                        

o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. 

   Dnia 4 listopada 2016 roku do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wpłynęło wezwanie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak:                                                                   

RDOŚ-Gd-WOO.4240.604.2016.MŚB.1. z dnia 27.10.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Cedry Wielkie znak: 

OŚ.6220.5.2016 z dnia 19.10.2016 r. działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia                                  

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko                                   

(tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353) wezwał do uzupełnienia braków formalnych w zakresie przedłożenia 

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został 

uchwalony, albo informację o jego braku. 

   W dniu 08.11.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał zawiadomienie  o otrzymaniu wezwania 

od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wniosku o uzgodnienie 

warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane 

do stron postępowania. Na podstawie art. 33, 34 i 35 oraz 74 ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Cedry Wielkie w dniu 08.11.2016 r. wydał obwieszczenie o otrzymaniu wezwania od 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzupełnienia braków 

formalnych we wniosku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia umożliwiając społeczeństwu 

zapoznanie się z przedmiotowym wezwaniem oraz został wyznaczony 21 dniowy termin na 

zapoznanie się  z wezwaniem oraz na składanie uwag i wniosków. Niniejsze obwieszczenie zostało 

umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej 
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Gminy Cedry Wielkie, na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie w zakładce najnowsze 

komunikaty oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Błotnik i Trzcinisko. 

   Dnia 09.11.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie w załączeniu do pisma znak: OŚ.6220.5.2016 

przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wypisy i wyrysy z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek na których zaplanowano realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko                           

w Gminie Cedry Wielkie”. 

   W dniu 09.11.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał zawiadomienie o przesłaniu do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku uzupełnień do wniosku o wydanie opinii             

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko                  

w Gminie Cedry Wielki”. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane do stron postępowania.  

   Na podstawie art. 33, 34 i 35 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Cedry 

Wielkie w dniu 09.11.2016 r. wydał obwieszczenie o przesłaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gdańsku wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz został wyznaczony 21 dniowy termin na zapoznanie się z dokumentacją 

przedmiotowej sprawy. Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Cedry Wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie, na stronie 

internetowej Gminy Cedry Wielkie w zakładce najnowsze komunikaty oraz na tablicach ogłoszeń 

sołectw Błotnik i Trzcinisko. 

   Dnia 21 listopada 2016 roku do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wpłynęło pismo od 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku znak:                                       

O.GD.Z-3.055.90.2016.AI o przesłaniu pism związanych z postępowaniem w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani 

kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie” zgodnie                      

z kompetencjami do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. 

   W dniu 22.11.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał zawiadomienie o otrzymaniu pisma od 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku w sprawie toczącego się 

postępowania. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane do stron postępowania.  

   Na podstawie 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Cedry 

Wielkie w dniu 22.11.2016 r. wydał obwieszczenie o otrzymaniu pisma od Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku dotyczącego toczącego się postępowania oraz 

został wyznaczony 21 dniowy termin na zapoznanie się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie,              

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie, na stronie internetowej Gminy Cedry 

Wielkie w zakładce najnowsze komunikaty oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Błotnik i Trzcinisko. 

   Dnia 21 grudnia 2016 roku do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wpłynęło wezwanie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak:                                                                   

RDOŚ-Gd-WOO.4240.604.2016.MŚB.2. z dnia 16.12.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku po zapoznaniu się z dokumentacją w ww. sprawie, działając na podstawie 

art. 50 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wezwał do złożenia wyjaśnienie odnośnie 

informacji zawartych w dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem, w tym karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia (zwanej dalej „KIP”) w następującym zakresie: 

1.Wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje  

budowę dwóch przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w gminie  
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Cedry Wielkie.  

Z przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, iż przedmiotowe  

przystanie planuje się wykonać w różnych lokalizacjach:  

I. Przystań kajakowa w Błotniku zlokalizowana będzie na działkach nr 56, 251/1, 108/2  

obręb Błotnik.  

 II.  Przystań kajakowa w miejscowości Trzcinisko zlokalizowana będzie na działce nr 27  

obręb Trzcinisko.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 13 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 (tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),  

zwana dalej "ustawą coś", jako przedsięwzięcie rozumie się zamierzenie budowlane lub  

inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu  

wykorzystania terenu. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako  

jedno przedsięwzięcie także, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. W KIP nie wykazano, 

iż oba planowane przedsięwzięcia są powiązane ze sobą technologicznie, co zgodnie              z art. 3 

ust. 1 pkt 13 ustawy ooś, stanowi podstawę do kwalifikowania kilku przedsięwzięć jako jedno. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zwrócił także uwagę, iż krąg stron, 

biorących udział w postępowaniu prowadzonym dla dwóch inwestycji zlokalizowanych w pewnej 

odległości od siebie może nie być tożsamy. Powyższe ustalenia, w ocenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazują, iż mamy do czynienia  

z dwoma odrębnymi przedsięwzięciami, co uzasadnia prowadzenie oddzielnego  

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla każdego z nich  

i wydanie dwóch odrębnych decyzji środowiskowych, co winno być poprzedzone  

odpowiednio sformułowanymi wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                         

w Gdańsku wezwał organ prowadzący postępowanie do wskazania następujących informacji:  

a) Należy uzasadnić objęcie jednym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach dwóch odrębnych przystani, zlokalizowanych w innym kilometrażu rzeki 

Martwa Wisła, w znacznej odległości od siebie (ok. 3,8 km).  

b) Należy rozważyć możliwość zmodyfikowania wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach w celu prowadzenie odrębnego postępowania  

administracyjnego dla przystani kajakowej w miejscowości Błotnik oraz dla przystani  

kajakowej w miejscowości Trzcinisko.  

2.Należy dokonać szczegółowej kwalifikacji przedmiotowych przedsięwzięć zgodnie  z zapisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 71) wraz z dokładnym uzasadnieniem przyjętej kwalifikacji (wskazanie 

 przesłanek i danych potwierdzających poprawność kwalifikacji),  

   W dniu 23.12.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał zawiadomienie  o otrzymaniu wezwania 

od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wniosku o uzgodnienie 

warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane 

do stron postępowania. Na podstawie art. 33, 34 i 35 oraz 74 ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Cedry Wielkie w dniu 23.12.2016 r. wydał obwieszczenie o otrzymaniu wezwania od 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzupełnienia braków formalnych 

we wniosku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry 

Wielkie, na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie w zakładce najnowsze komunikaty oraz na 

tablicach ogłoszeń sołectw Błotnik i Trzcinisko. 
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   Dnia 28.12.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie w załączeniu do pisma znak: OŚ.6220.5.2016 

przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wyjaśnienia dotyczące 

przedmiotowego postępowania. W w/w piśmie Gmina Cedry Wielkie poinformowała, iż w opinii 

Gminy Cedry Wielkie w/w przedsięwzięcie mimo jego realizacji w dwóch miejscowościach jest ze 

sobą powiązane technologicznie i należy je traktować jako jedno. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane 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 Cedry Wielkie. Planowana inwestycja 

polega na budowie przystani kajakowych w miejscowościach Trzcinisko i Błotnik. Przystanie 

kajakowe mają pełnić rolę przystanków w szlaku turystycznym, ponadto na przystani w Błotniku 

zostanie wybudowany sanitariat, który został przeznaczony dla turystów, korzystających zarówno                     

z przystani w Błotniku jak również z przystani w Trzcinisku. W ramach tego przedsięwzięcia 

zostanie również wykonane oznakowanie, które będzie łączyło obie przystanie (zarówno tzw. znaki 

wodne jak i znaki drogowe). Projektowane przystanie będą budowane w tym samym czasie przez 

co dojdzie do kumulowania oddziaływań na etapie prowadzenia prac oraz będą oddziaływać na ten 

sam element środowiska w trakcie eksploatacji (Rzeka Wisła). Przez powiązanie technologiczne 

rozumiemy obecność w zamierzeniu takich elementów, które dopiero istniejąc wspólnie powodują, 

że inwestycja będzie mogła być prawidłowo eksploatowana / użytkowana. Przystań w Trzcinisku 

bez przystani w Błotniku nie mogłaby funkcjonować z uwagi na brak dla turystów dostępu  do 

sanitariatów, oraz dostępu do bieżącej wody. Ujęcie obu przystani jako jednego przedsięwzięcia ma 

to na celu kompleksowe i jak najbardziej rzetelne określenie możliwych do wystąpienia 

oddziaływań. W KIP zostały opisane oddziaływania skumulowane dla obu przystani.                              

W przedmiotowym postępowaniu za strony postępowania zostały uznane podmioty mające tytuł 

prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia 

zarówno w miejscowości Trzcinisko jak również w miejscowości Błotnik. Inwestor zakwalifikował 

przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016 r poz. 

71) jako: „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 20 m.”                 

Po dokonaniu ponownej analizy 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.). Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie można zaliczyć do żadnej grupy przedsięwzięć 

wymienionych w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dlatego też, inwestycja nie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany, a także do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.  

Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania opinii w zakresie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko                                   

(tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). W związku z powyższym, stosownie do zapisów art. 71 

ust. 2 w/w ustawy dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z faktem, iż realizacja przedsięwzięcia nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  postępowanie w sprawie jest 
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bezprzedmiotowe.  

   W dniu 28.12.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie wydał zawiadomienie  o przesłaniu wyjaśnień 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane do stron postępowania. Na podstawie 

art. 33, 34 i 35 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Cedry Wielkie w dniu 

28.12.2016 r. wydał obwieszczenie o przesłaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska               

w Gdańsku wyjaśnień dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze obwieszczenie 

zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Cedry Wielkie, na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie w zakładce 

najnowsze komunikaty oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Błotnik i Trzcinisko. 

   Po zapoznaniu się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu 

Gdańskim, wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz po 

dogłębnej analizie wniosku Pani Violetty Binięda z Gdańska Pełnomocnika Gminy Cedry Wielkie 

Wójt Gminy Cedry Wielkie postanowieniem znak: OŚ.6220.5.2016 z dnia 29.12.2016 r. orzekł, że 

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik                          

i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie zostało przesłane do stron 

postępowania. 

   Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 8 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 (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w dniu 29.12.2016 r. została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie informacja o wydanym 

postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko                           

w Gminie Cedry Wielkie”. Informacja o wydanym postanowieniu została wpisana w dniu 

29.12.2016 r. do publicznego wykazu kart pod numerem  B.I.dr.7/16. Publiczny wykaz danych 

znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie.  

   Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku             

z art. 74 ust 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Cedry Wielkie w dniu  

29.12.2016 r. wydał obwieszenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystani kajakowych                

w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie”. Niniejsze obwieszczenie 

zostało umieszczone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie, sołectw 

Błotnik i Trzcinisko oraz stronie internetowej Urzędu. 

   W dniu 02.01.2017 r. strony zostały zawiadomione o zakończeniu postępowania dowodowego. 

Strony zostały poinformowane, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) przysługuje im prawo 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W dniu 02.01.2017 r. zostało również 

wydane obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego. Niniejsze obwieszczenie zostało 

umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cedry Wielkie oraz sołectw Błotnik i Trzcinisko 

oraz stronie internetowej Urzędu. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag. 

   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). Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Inwestora  
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zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 wspomnianego wyżej Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać jako: „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 20 m”. Po ponownej 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 Cedry Wielkie, obręb Błotnik, działki: 56, 108/2, 251/1 oraz obręb Trzcinisko 

działka nr 27. W skład przystani kajakowej w miejscowości Błotnik wchodzić będzie slip 

(pochylnia betonowa), plac do rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA) oraz budynek 

sanitarny. Projektuje się również pomost rekreacyjny do obsługi kajaków. W projektowanym 

budynku znajdować się będzie zespół kuchenno – sanitarny przeznaczony do obsługi ruchu 

turystycznego.  Wszystkie urządzenia mające zastosowanie na terenie przystani kajakowej będą 

sprawne, okresowo przeglądane, posiadać będą wszelką wymaganą prawem dokumentację. 

Projektowana przystań kajakowa zaopatrywana będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą kanalizacją sanitarną gminy. Wody opadowe z terenu, na 

którym znajduje się przystań kajakowa odprowadzane będą na przyległe tereny zielone w obrębie 

działki. W skład przystani kajakowej w Trzcinisku wchodzić będzie slip (pochylnia betonowa), plac 

do rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA) oraz ogrodzony plac zabaw. Projektuje się 

również pomost rekreacyjny do obsługi kajaków oraz teren wypoczynkowy dla turystów w tym 

wiata, stojaki na rowery, ławki, przybornik rowerowy. Wszystkie urządzenia mające zastosowanie 

na terenie przystani kajakowej będą sprawne, okresowo przeglądane, posiadać będą wszelką 

wymaganą prawem dokumentację. Wody opadowe z terenu, na którym znajduje się przystań 

kajakowa odprowadzane będą na przyległe tereny zielone w obrębie działki.  

   Prawidłowa eksploatacja  inwestycji nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

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. 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). 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 
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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                     

z innymi przedsięwzięciami. 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 Cedry Wielkie, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Gmina Cedry Wielkie, ul. M Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie 

2. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk 

4. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański 

5. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk 
6. BIP Gminy Cedry Wielkie (Publiczny wykaz danych środowiskowych) 

7. a/a 

Do wiadomości: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gd. Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 25 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk 

 


