
 

          

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  

                                                                                                               Linia, dn.  16.10.2013 r. 

 

Nr OŚ.6220 .1.2013 

 

     POSTANOWIENIE 

 
 

 Na podstawie art.49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania 

administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku  z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust.3 

ustawy 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 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w wyniku prowadzonego postępowania w sprawie 

wydania dla Firmy Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. Niepoczołowice 3a, 84-

223 Linia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod 

nazwą  Eksploatacja Kruszywa Naturalnego w części złoża „Niepoczołowice” realizowanego 

na części działek o nr  ew. 259, 261/1 w obrębie Niepoczołowice,  Gm. Linia  

 

           postanawiam 
 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko polegającego na: eksploatacji kruszywa naturalnego w części złoża 

„NIEPOCZOŁOWICE” realizowanej na części działek nr ew. 259, 261/1 w obrębie 

Niepoczołowice,  Gm. Linia    

 

2. określić zakres o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem: 

 

  - charakterystyki przyrodniczej  terenu  przedsięwzięcia oraz  terenu  znajdującego się  w 

sąsiedztwie,  z  uwzględnieniem  gatunków   roślin  i zwierząt   objętych ochroną  na 

podstawie  przepisów  ustawy o ochronie  przyrody z dnia  16 kwietnia 2004 r.  oraz   na 

siedliska  przyrodnicze z Załącznika   I  Dyrektywy  Rady    92/43/EWG  wraz  z 

przedstawieniem   zagadnień  w formie graficznej , 

-  oceny wpływu  inwestycji  na etapie  realizacji  i  eksploatacji  na gatunki  roślin i 

zwierząt  objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 

kwietnia 2004 r. oraz na siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, 
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- analizy warunków gruntowo  - wodnych , która powinna ustalić  m. in. tło hydrologiczne 

i hydrodynamiczne wód w rejonie planowanego przedsięwzięcia   w tym kierunku spływu 

wód i wielkości spadku  hydraulicznego,  

- analizy możliwego bezpośredniego jak i pośredniego wpływu przedsięwzięcia  na cele 

ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

 -  analizy oddziaływania planowanej drogi wjazdu i wyjazdu z terenu kopalni na cele  

ochrony  Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

- wskazania  alternatywnej drogi wywozu kopaliny ze złoża wraz z analizą jej 

oddziaływania na środowisko, 

- wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia    i określenie  stopnia  przewidywanych zmian w ekosystemach  pomimo 

ich zastosowania, 

-  wskazania  kierunku rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia ,  

- oceny wzrostu zapylenia oraz hałasu w otoczeniu  kopalni, 

- analizy możliwych konfliktów społecznych,  

- skumulowanych oddziaływań planowanego zamierzenia oraz znajdujących się  w 

sąsiedztwie lub planowanych do realizacji inwestycji o takim samym bądź podobnym  

charakterze, 

  

        UZASADNIENIE 

 

W dniu  26 listopada 2012 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Firmy  Produkcja i Eksploatacja 

Kruszywa „Formella” s.c. Niepoczołowice 3a, 84-223 Linia o wydanie decyzji środowiskowej  

na realizację przedsięwzięcia pn. „eksploatacja  kruszywa naturalnego z  części złoża w 

miejscowości NIEPOCZOŁOWICE, Gm. LINIA , pow. Wejherowski, woj. Pomorskie na 

części dz. o nr 259, który   następnie wnioskodawca  rozszerzył  w dniu  17  maja 2013 r.  

wnosząc o objęcie postępowaniem również  działki o nr  261/1  w Niepoczołowicach, Gm. 

Linia .  Tut. organ  w dniu  29.11.2012 r. wszczął postępowanie  w przedmiocie wydania 

decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia,  zawiadamiając strony postępowania, 

wskazując na możliwość zapoznania się z złożonymi dokumentami oraz  umieszczono 

obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, a także w pobliżu planowanego 

przedsięwzięcia - tablica ogłoszeń w miejscowości Niepoczołowice jak również zamieszczono 

obwieszczenie na BIP UG Linia. Na wstępie prowadzonego postępowania administracyjnego 

stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie, polegające na eksploatacji metodą odkrywkową 
kruszywa, wykorzystywanego dla celów ogólnobudowlanych i drogowych jest zaliczane do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 

1 pkt. 40 lit. A tiret 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) jako 

wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 

lit. A ; bez względu na powierzchnię obszaru górniczego na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art.113 ust.1 pkt. 1-5, 8 i 9 ust. Z dn. 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody lub w okolicach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt. 1-3 tej ustawy. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko ustala się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Środowiska. Wobec  powyższego  w   oparciu  o  art. 64  ust. 1  pkt  1  wymienionej na wstępie  
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ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

wystąpiono pismem z dnia  29.11.2012 r.  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gdańsku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia. Przed 

wydaniem opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dwukrotnie wzywał  tut. organ do 

uzupełnienia dokumentów.  Wobec uzupełnienia wniosku w dniu 17.05.2013 roku o działkę  nr 

261/1  w  Niepoczołowicach, Gm. Linia  organ powtórzył opisaną wyżej procedurę  wobec tej 

działki. Pismem z dnia 23.05.2013 r. organ wystąpił do  regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku o wydanie opinii. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem Nr RDOŚ – Gd-

WOO.4240.671.2012. ASP.KPL.6 z dnia  15.04.2013 r.  i postanowieniem Nr RDOŚ- Gd-

W00.4240.361.2013.KLP z dn. 16.10.2013 r. wyraził opinię  o konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnieniu  informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stwierdza się co następuje: 

1. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, najbliżej położone obszary 

Natura 2000 to: 

• Ok. 2 km na południowy –wschód „Lasy Mirachowskie” PLB 220008 

• Ok. 3,3 km na południowy –wschód „Kurze Grzędy” PLH 220014  

• Ok. 9 km na wschód „Dolina Górnej Łeby” PLH 220006 

• Ok. 5 km na  północ „Białe Błoto” PLH 220002 

 

 Jak wynika z analizy Uchwały Nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 

dnia  27 kwietnia 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. POM. Nr 66, poz. 1462 ) w  sprawie 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, określającej w załączniku nr 1 i 2 granice ww. 

parku krajobrazowego działki objęte wnioskiem częściowo  zlokalizowane  są na 

terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto inwestycja znajduje się w 

otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, a część działki 259 oraz 261/1 znajduje 

się w granicach KPK. 

            Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną  na podstawie przepisów ustawy z dnia 

            16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) to : 

• Ok.. 1,2 km na północny-wschód  pomnik przyrody o nr rej. 939(G) grupa 

drzew- z gatunku buk zwyczajny  

• Ok. 1,3 km na południowy-wschód – zespół przyrodniczo- krajobrazowy 

„Rynna Potęgowska” 

• Ok.. 3 km na południe zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Rynna Kamienicka” 

• Ok. 4,8 na południowy wschód  rezerwat przyrody „Szczelina Lechicka” 

• Ok. 1,2 km na zachód OChK „ Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe 

na południe  od Lęborka” 

Z informacji pochodzących z KZGW 2009 „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych 

relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów  dorzeczy w Polsce” 

wynika iż na działce  261/1 znajdują się mokradła, zbiorowiska roślinne oraz obszary 

przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków. Planowana kopalnia kruszywa otoczona jest od 

strony siedlisk i gatunków. Planowana kopalnia kruszywa otoczona jest od strony wschodniej 
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 oraz południowo - zachodniej cennymi przyrodniczo obszarami wodno-lądowymi 

przeznaczonymi do ochrony siedlisk i gatunków. Ponadto ukształtowanie terenu (przebieg 

warstwic na mapie) wskazuje iż wody opadowe kierowane mogą być na tereny planowanej 

inwestycji oraz jej  sąsiedztwo. 

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary Natura 2000.  

Z uwagi na położenie planowanej poza obszarami Natura 2000 wyklucza się możliwość utraty 

powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono w/w obszary Natura 2000. Lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie 

spowoduje modyfikacji warunków ekologicznych  na w/w obszarach Natura 2000, co mogłoby 

mieć ewentualne pośrednie oddziaływanie na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków 

stanowiących przedmiot ochrony w ich granicach. 

Tym samym  nie jest  więc  konieczne  przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy 

92/43/EWG  w sprawie  ochrony siedlisk przyrodniczych  oraz dzikiej  fauny i flory. 

  

2. W związku z rodzajem i lokalnym charakterem przedsięwzięcia, oddaleniem od granic 

Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. 

Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście  transgranicznym. 

 

Analizując łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz 

informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ zważył, iż 
z uwagi na : 

• Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia- planowane przedsięwzięcie polega 

na wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku  ze żwirem z części złoża 

„Niepoczołowice” metodą odkrywkową  o planowanej wielkości wydobycia 40 

– 100 tys. ton rocznie. Zakłada się, że eksploatacja kruszywa  prowadzona 

będzie  bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem głębnym systemem 

ścianowym.  Eksploatacja części suchej prowadzona będzie koparką  
przedsiębierną i ładowarką jednym   piętrem. Nakład zdejmowany będzie przy 

użyciu spycharki i ładowarki kołowej. Eksploatacja warstwy  zawodnionej 

prowadzona będzie koparką podsiębierną. 
• Usytuowanie przedsięwzięcia – przedsięwzięcie zlokalizowana będzie na 

części działek o nr ew. 259 oraz 261/1 w miejscowości Niepoczołowice, gmina 

Linia powiat wejherowski. Łączna powierzchnia działek wynosi 9,9 ha. 

Wnioskodawca planuje wydobycie kruszywa z powierzchni 5,82 ha, w tym 

powierzchnia działki 259  z powierzchni 4,56 ha  i część działki 261/1 z 1,26 ha.  

Z karty  informacyjnej przedsięwzięcia   wynika, iż wnioskodawca zamierza 

prowadzić wydobycie kruszywa   naturalnego jedynie w częściach  działek, 

które  znajdują  się w otulinie parku krajobrazowego. Wywóz kruszywa ze złoża  

prowadzony będzie jak dotychczas  czyli przez teren działki  259  i dalej drogą 
gruntową wzdłuż zachodniej granicy  złoża  do wsi. 

• Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska- 

prawdopodobieństwo oddziaływania związane z przekształceniem powierzchni 

ziemi, zmianą stosunków wodnych, zaburzeniami w ekosystemach na terenie 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, prawdopodobieństwo 

wystąpienia skumulowanych oddziaływań planowanego zamierzenia oraz 
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znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji o takim samym bądź podobnym 

charakterze,  możliwość bezpośredniego lub pośredniego wpływu na zachowanie 

walorów przyrodniczych terenu, na którym zlokalizowana ma być inwestycja. 

                        Zgodnie     z    treścią   §   3.1 Uchwały Nr 147/VII/11  sejmiku   Województwa 

                        Pomorskiego  z dnia   27 kwietnia 2011 roku w sprawie  Kaszubskiego     Parku 

                        Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. POM. Nr 66, poz. 1462 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt  

                        1 oraz ust. 3 Ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  ( tj. Dz.  

                        Urz. z 2013 r. poz. 627 ze zm. )  realizacja przedsięwzięć   mogących  znacząco 

                        oddziaływać   na    środowisko     jest    możliwa    wyłącznie    gdy       z  oceny 

                        oddziaływania   na   środowisko   wynika   brak   wpływu   na   przyrodę  parku  

                        krajobrazowego. 

                 Reasumując      powyższe   konieczne    jest     przeprowadzenie    oceny   

       oddziaływania    na    środowisko    wymaganej      art.  63    ustawy   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. 

 

 

                 Biorąc  pod  uwagę  powyższe postanowiono   jak   na wstępie. 

 

 

 Na  postanowienie  niniejsze  nie służy  prawo  złożenia  zażalenia.  Zgodnie  z art.   

142 Kodeksu postępowania  administracyjnego   postanowienie  w tym  zakresie  

można  zaskarżyć  tylko  w odwołaniu   od decyzji. 

 

 

 

Otrzymują : 
 

 

1. Firma  Produkcja  i Eksploatacja  Kruszywa  „ FORMELLA „ s.c.    

      Niepoczołowice   3 A,  84-223 Linia  - Mariusz Formella  

2.   Formella Kazimierz zam. Niepoczołowice   3  A,  84-223 Linia 

3.   Furman Jerzy zam.  Niepoczołowice 2, 84-223 Linia. 

4.   Wicland Mariusz  i Elżbieta, ul. Królowej  Jadwigi 131,  80-034 Gdańsk. 

5.    a/a 

 

 

Do wiadomości : 

 

 

1. Tablica ogłoszeń  UG Linia. 

2. Tablica ogłoszeń    Sołectwo  Niepoczołowice 

3.  BIP   UG Linia 

4.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Gdańsku,  Ul. Chmielna   54/57. 


