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1. Przedmiot, cel i zakres raportu
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem poniższego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko,
określający oddziaływanie na środowisko naturalne, a w szczególności wpływ
inwestycji na stan czystości i stan czynników morfologicznych wód
powierzchniowych i podziemnych, jakość powietrza atmosferycznego z
uwzględnieniem emisji gazowych, pyłowych i hałasu a także stan środowiska
gruntowo – wodnego oraz związany z tym stan zachowania siedlisk przyrodniczych i
warunki życia okolicznej ludności; dla inwestycji polegającej na „Budowie zespołu
stawów jesiotrowych w Nożynie”.
1.2 Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszego opracowania, jest zlecenie z dnia 10 lipca 2019 r.,
wystawione przez inwestorów, którym są Beata i Michał Cybulscy, 77-115 Nożyno
15, na rzecz wykonawcy dokumentu, tj. Biura Opracowań Ekologicznych Tajmyr z
siedzibą w: 76-203 Słupsk ul. Kosynierów Gdyńskich 4/58 reprezentowanego przez
właściciela – Adama Sito.
1.3 Cel opracowania
Celem opracowania poniższego raportu, jest określenie wpływu projektowanej
inwestycji pt. „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”; na środowisko
naturalne ze szczególnym uwzględnieniem stanu jakości powietrza atmosferycznego,
wód powierzchniowych, stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
fauny i flory występującej w obszarze planowanej realizacji, warunków życia
okolicznej ludności oraz wartości kulturowych w tym jakości krajobrazu i stanu
zachowania zabytków oraz zainwentaryzowanych stanowisk archeologicznych.
Opracowanie wykonane zostało na etapie postępowania w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie prowadzi Wójt Gminy
Czarna Dąbrówka z wniosku Inwestorów – Beaty i Michała Cybulskich, a obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustanowiony został
postanowieniem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka sygn. GKO.6220.6.21.2018.IN z
dnia 25 stycznia 2019 r.
Realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w związku z § 3 ust. 1 pkt. 89, pkt. 106 Rozporządzenia Rady
Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, ma na celu wykazanie
przewidywanych oddziaływań inwestycji na obszar położony w sąsiedztwie
planowanego obiektu; oraz w obszarze jego oddziaływania. Wskazanie zagrożeń i
przewidywanych emisji do środowiska, służy wskazaniu środków zaradczych i
zapobiegających powstaniu szkód środowiskowych, a w szczególności niekorzystnego
wpływu na stan jakości powietrza atmosferycznego oraz środowiska gruntowo –
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wodnego w najbliższej i hydrologicznie powiązanej okolicy. Przy sporządzaniu
raportu zostały uwzględnione wszystkie aspekty i uwarunkowania, w szczególności
społeczne, zdrowotne, estetyczne, ekonomiczne i inne ważne w ochronie przyrody,
środowiska naturalnego oraz wartości kulturowych i środowiska życia człowieka a
także istotne z punktu widzenia realizacji strategicznych celów rozwojowych gminy
Czarna Dąbrówka.
Raport uwzględnia oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapach
realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji.
1.4 Zakres opracowania
Zakres raportu jest zgodny z wymaganiami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) i w szczególności zawiera następujące informacje:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i
chemicznych wód;
2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów
środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem
zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki
stanowią załącznik do raportu;
2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
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3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę
naukową;
5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego
oddziaływania, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
– wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na
środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i
katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i
oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo
ruchu drogowego;
6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura
2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane
przez właściwy organ,
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f;>
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem
informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;
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8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z
oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsięwzięcia;
10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
11) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru,
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć
polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na
budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;>
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w
szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz
informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie
dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;>
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
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18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do każdego elementu raportu;
19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporządzenia raportu;
19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów
– kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do raportu;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Zakres raportu ustanowiony został postanowieniem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
sygn. GKO.6220.6.21.2018.IN z dnia 25 stycznia 2019 r., po uprzednim zasięgnięciu
opinii:




Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, nr pisma RDOŚ-GdWOO.4240.231.2018.MBC.IB.3 z dnia 3.I.2019 r.,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, znak pisma SEZNS-80.4910.18.2018 z dnia 28.VIII.2018 r.,
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie,
znak
pisma
GD.ZZŚ.3.435.269.2018.AK.1 z dnia 27.VIII.2018 r.

1.5 Podstawa prawna opracowania
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz.
1911),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1841),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019, poz. 1396 z późn. zmianami),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
701),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r., poz. 1186),
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268 z późn. zm.),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1161),

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 r., poz. 774 z
późniejszymi zm.),

 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r., poz.
1259),

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2132),

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967),

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1476 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie











warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579),
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z
2014 r., poz. 1169),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t. j.: Dz. U z 2014 r., poz. 1713),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010, Nr 16, poz. 87),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.
U. z 2018, poz. 2003),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w
sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb
uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za
nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz. U. z
2012r. poz. 1355).

Akty prawa miejscowego:






Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i
podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły (Dz.
U. Woj. Pomorskiego z dnia 06.03.2017 r., poz. 902),
Rozporządzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej
Wisły (Dz. U. Województwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137 z późn.
zm.),
Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXIII/280/06 z dnia 27 kwietnia
2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Nożyno (Dz. U. Województwa Pomorskiego Nr 117, z
2006 r. poz. 2463 z późn. zm.).
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2. Opis planowanego przedsięwzięcia
Inwestycja o nazwie „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”, polegać ma na
budowie od podstaw gospodarstwa rybackiego zasilanego wodą z ujęcia
powierzchniowego brzegowego z rzeki Skotawy, które zajmować się będzie produkcją
żywca jesiotrowego od narybku drobnego (5 gram), do ryby handlowej o masie 3÷4 kg.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w centrum miejscowości Nożyno, w obszarze
podmokłych łąk otoczonych zabudową mieszkaniową, oświatową (szkoła) i gospodarczą
(garaże i komórki).
Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), inwestycja
kwalifikowana jest jako:
 §3 ust. 1, pkt. 89 tj. gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:
a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,
b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,
 § 3 ust. 1 pkt. 106 tj. chów lub hodowla ryb w stawach typu:
b) pstrągowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 1 t przy poborze 1 l wody
na sekundę w miejscu ujęcia wody.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), inwestycja wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 75, ust. 1 pkt. 4 ustawy OOŚ,
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Czarna
Dąbrówka, na terenie której znajduje się obszar planowanej inwestycji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędna będzie do uzyskania zgodnie z
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) następujących
decyzji administracyjnych:



decyzji o pozwoleniu na budowę,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
 ponadto możliwe jest dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonania robót
budowlanych zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.
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Ryc. nr 1. Położenie planowanej inwestycji na mapie.

2.1 Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania
Stan istniejący:
Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78,
128 i 129 w obrębie Nożyno gm. Czarna Dąbrówka. Działki 128 i 129 oznaczone
są w ewidencji gruntów jako ŁV (łąka V klasy bonitacyjnej) i posiadają
powierzchnię wynoszącą łącznie 1,74 ha, choć planowana zabudowa nie obejmuje
całej powierzchni ewidencyjnej tych działek. Teren inwestycji jest
niezabudowany, częściowo wykorzystywany pod plantację borówki
amerykańskiej prowadzoną metodą organiczną (tj. bez stosowania nawozów
sztucznych i środków ochrony roślin).
Teren inwestycji zdominowany jest dwoma rodzajami zbiorowisk roślinnych –
zespołem łąki wilgotnej Calthion palustris oraz szuwarem trzcinowym. Łąka
wilgotna reprezentowana jest przez typowe dla tego zespołu gatunki jak firletka
poszarpana (Silene flos-cuculi), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum),
niezapominajka błotna (Myosotis scorpioides), rdest wężownik (Polygonum
bistorta), jaskier ostry (Ranunculus acris), z licznymi egzemplarzami situ
rozpierzchłego (Juncus effusus) oraz podrostami olszy czarnej (Alnus glutinosa).
Szuwar trzcinowy zdominowany jest przez trzcinę pospolitą (Phragmites
australis) z licznymi podrostami olszy czarnej (Alnus glutinosa). Szczegółowy
opis szaty roślinnej wraz z dokumentacją fotograficzną, zawiera pkt 3.5 na str. 35
niniejszego raportu.
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Ryc. nr 2. Teren planowanej inwestycji - widok od strony wjazdu.

Ryc. nr 3. Teren planowanej inwestycji – widok od strony rzeki.
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W fazie realizacji:
W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, zajęcie powierzchni terenu
będzie polegało na wykorzystywaniu części powierzchni działek pod budowę
planowanej infrastruktury:
 ujęcia brzegowego wody z rzeki Skotawy w jej km 38+100 w formie
komory wlotowej z kratą o prześwicie 1,5 mm,
 rurociągu PVC o średnicy ø500 mm i łącznej długości L=27m,
 piaskownika – komory dwudzielnej, betonowej o wymiarach 8,40 x 16,0
m,
 rowu zasilającego o długości 44,0 m i szerokości w dnie 1,0 m, nachylenie
skarp 1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 rurociągów zasilających stawy z PVC średnicy ø160÷200 mm,
 stawów o konstrukcji drewnianej, betonowej, żelbetowej bądź z tworzyw
sztucznych, o wymiarach:
3,5 x 10 x 1,5 m – 14 szt.
3,5 x 15 x 1,5 m – 7 szt.
 rowu odprowadzającego o długości 36 m, szerokości dna 1,0 m, o
nachyleniu skarp 1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 mikrosita oczyszczającego wody poprodukcyjne,
 oczyszczalni biologicznej (laguny) o powierzchni F=2325 m2 i pojemności
V=2557 m3,
 studni zrzutowej wody z laguny do rzeki Skotawy w km 37+970 km,
 instalacji solarnej do podgrzewania wody produkcyjnej,
 fundamentu – płyty żelbetowej do posadowienia zbiornika na ciekły tlen,
 domu mieszkalnego typu Kania WRN 1132 o pow. zabudowy do 62,2 m2,
 budynku gospodarczego typu Murator G21a – wiata garażowa z
pomieszczeniem gospodarczym WAJ3348 o pow. zabudowy do 63,1 m2,
 placów manewrowych, dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych o
szerokości do 4,0 m, utwardzonych pospółkiem żwirowym,
 ogrodzenia obiektu,
 studni na osady o pojemości 18,0 m3,
 brodzika dezynfekcyjnego,
 odwodnienia (melioracji) terenu.
Planowane prace melioracyjne na działkach nr 128; 129, polegać będą na:
• obkoszeniu skarp i odmuleniu dna rowu warstwą odmulającą o 20 cm,
• odprowadzeniu nadmiaru wód z rowów do projektowanej oczyszczalni
biologicznej drenażem PVC-u Ø 100 mm.
Do odwodnienia osadów gromadzonych w studni wykonane zostanie poletko
odciekowe tj. zbiornik ziemny ogroblowany o kształcie prostokąta (dno i skarpy
wyścielone folią). W podłożu zbiornika wykonane zostanie złoże żwirowe i drenaż
skierowany do oczyszczalni biologicznej. Osady ze studni osadów na poletko
filtracyjne transportowane będą pompą przeponową.
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Parametry techniczne poletka odciekowego:
• powierzchnia 5,0 m x 15,0 m = 45 m2
• miąższość warstwy filtracyjnej 0,90 m
• drenaż, trzy ciągi sączków PVC-u Ø 100 mm z odpływem do laguny
Odwodniony osad składowany będzie na pryzmie kompostowej, a następnie
zagospodarowany rolniczo na gruntach rolnych inwestora.
Koncepcyjny plan zagospodarowania terenu planowanej inwestycji zawiera
załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
W etapie eksploatacji:
W fazie eksploatacji, użytkowanie terenu planowanego obiektu polegać będzie na
zajęciu powierzchni teren u gospodarstwa – do ok. 8.500 m2, a także prowadzeniu
produkcji ryb jesiotrowatych i ich ekspedycji do odbiorców końcowych. Część
powierzchni terenu zajęta będzie przez powierzchnie biologicznie czynne, które
stanowią głównie istniejące obecnie podmokłe łąki i przecinające je rowy
melioracyjne, przeznaczone w większości do zachowania w stanie istniejącym.
2.2 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych (technologicznych) i
budowlanych poprzedzających uruchomienie inwestycji oraz faza likwidacji
przedsięwzięcia
2.2.1. Faza budowy
Roboty ziemne związane z budową planowanego obiektu i poszczególnych jego
elementów składowych, będą wykonywane po uprzednim, geodezyjnym
wytyczeniu lokalizacji każdego z obiektów bądź urządzeń, mechanicznie i ręcznie
w wykopach otwartych.
Roboty budowlane i montażowe, prowadzone będą wyłącznie w granicach działek
ewidencyjnych nr 78, 128 i 129 w obrębie Nożyno, przewidzianych do realizacji
inwestycji. Prace budowlane prowadzone będą głównie z wykorzystaniem
lekkiego i ciężkiego sprzętu mechanicznego, przez brygady złożone z kilku bądź
kilkunastu pracowników. Część robót – głównie montażowych – prowadzona
będzie ręcznie. Przewiduje się wykonywanie następujących czynności
budowlanych i uzupełniających:
 geodezyjne wyznaczenie lokalizacji poszczególnych elementów
gospodarstwa w terenie,
 dowóz urządzeń, wyposażenia, surowców i materiałów na budowę z
wykorzystaniem pojazdów ciężarowych i dostawczych,
 roboty związane z budową obiektów kubaturowych oraz konstrukcji
stawów, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem konstrukcji
drewnianych, betonowych, żelbetonowych, wykonanych z pustaków
szalunkowych wypełnionych betonem w zbrojeniu bądź techniką
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wylewania betonu na mokro w szalunkach i zbrojeniu; lub w innej
technologii budowlanej zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i
budowlanym – wykonawczym (np. z tworzywa sztucznego),
wykonanie placów manewrowych, dróg wewnętrznych zostanie
poprzedzone ułożeniem geowłókniny, która ustabilizuje ruchomy grunt pod
ciągami transportowymi,
roboty montażowe i wykończeniowe zostaną wykonane ręcznie bądź z
wykorzystaniem drobnego sprzętu mechanicznego,
ponadto przewiduje się wykonanie odbiorów technicznych wykonanych
budowli i urządzeń, zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót,
opracowaną na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, oraz
zgodnie z zaleceniami dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia
technicznego obiektu (w szczególności instalacji ciekłego tlenu).

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej na
głębokości ok. 0,5 ÷ 1,5 m p.p.t., co może wymagać odwadniania wykopów
budowlanych w trakcie realizacji prac budowlanych. Jeżeli wystąpi napływ wody
gruntowej do wykopu, zostanie ona odpompowana pompą spalinową lub
elektryczną. Przy dużym napływie wody gruntowej, zostanie zastosowane
odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów,
ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów
pompowych pracujących jednocześnie, zostanie dostosowana do warunków na
budowie. Odwodnienie uzależnione zostanie od aktualnych warunków gruntowo –
wodnych oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót. Odpompowane wody gruntowe
zostaną (jako wody czyste) skierowane do najdalej od koryta rzeki położonego
rowu melioracyjnego, celem ich pełnego oczyszczenia. Proces odpompowania
wód gruntowych będzie krótkotrwały, wyłącznie na czas wykonywania prac
ziemnych.
2.2.2. Faza eksploatacji
Całkowity przepływ wody będący do dyspozycji wnioskodawcy wynosi 40 l/s tj.
0,04 m3/s. Woda z rzeki Skotawy posiada stabilne przepływy, średnie roczne
temperatury wynoszące ok. 9÷11°C oraz średnie natlenienie w okresie całego roku
wynoszące ok. 90 %.
Podstawowe założenia produkcyjne na obiekcie:
Hodowana ryba
Jesiotr syberyjski (Acipenser baerii)
Roczna wielkość produkcji
45 ton
Maksymalna, jednorazowa
ilość ryby na obiekcie
25 ton
Średnia roczna temp. wody
9÷11°C
Współczynnik pokarmowy pasz 0,65 - 1,1
Średnia dawka paszy w kg/24 h 0,8 kg paszy / 100 kg ryb
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Maksymalne, dobowe
zapotrzebowanie na paszę

-

do 312,5 kg

Jesiotr syberyjski produkowany będzie od narybku drobnego, 5 gramowego, do
ryby handlowej o masie ok. 3,5 kg.
Zgodnie ze stosowaną powszechnie technologią, do żywienia stosowane będą
głównie pasze granulowane (ekstrudowane) najwyższej jakości, ograniczające
emisje biogenów do wód powierzchniowych. Karmienie ryb wykonywane będzie
ręcznie, na podstawie dawek dostosowanych indywidualnie dla danej partii
produkcyjnej ryb i zależnej od ich wielkości, temperatury wody oraz pożądanych
wielkości przyrostów.
Gospodarstwo rybackie wnioskodawcy znajdować się będzie pod stałym nadzorem
weterynaryjnym i wszelkie nieprawidłowości w stanie zdrowotnym pogłowia będą
na bieżąco korygowane z użyciem dopuszczonych do obrotu środków leczniczych
przepisanych przez lekarza weterynarii.
Ryba handlowa będzie odławiana ręcznie za pomocą odpowiednich siatek i
sortowana z wykorzystaniem sortownicy (bądź przy mniejszych partiach –
ręcznie) na poszczególne klasy gramatury według indywidualnych wymagań
odbiorcy. Większość ryb w stanie żywym transportowana będzie specjalnie
przystosowanymi samochodami ciężarowymi do odbiorców zlokalizowanych
głównie na terenie Polski północnej.
Na terenie gospodarstwa nie będzie prowadzona żadna forma przetwórstwa ryb
(patroszenie, wędzenie, etc.) i nie planuje się jej wprowadzenia w przyszłości.
2.2.3 Faza likwidacji przedsięwzięcia
W chwili obecnej inwestorzy nie przewidują możliwości likwidacji
przedsięwzięcia.
W przypadku podjęcia w przyszłości decyzji o likwidacji gospodarstwa bądź jego
części, faza likwidacji polegać będzie na rozebraniu wszystkich budynków,
budowli i urządzeń oraz na przywróceniu terenu do stanu poprzedniego. Należy
wówczas postępować według następujących zasad:
 zaplanować zakres robot związanych z likwidacją budynków, budowli i
urządzeń tj. zakres niezbędnych rozbiórek obiektów budowlanych,
wykopów, powierzchni utwardzonych, dróg wewnętrznych, instalacji i
urządzeń,
 ustalić miejsce wystąpienia, rodzaj i ilość ewentualnych zanieczyszczeń, a
także docelowe przeznaczenie terenu,
 przyjąć najbardziej skuteczną metodę usunięcia zanieczyszczeń, o ile
zostaną stwierdzone,
 zabezpieczyć powierzchnię ziemi przed przedostawaniem się ewentualnych
zanieczyszczeń, a zagłębienia po fundamentach, instalacjach i wykopach
wypełnić gruntem nieprzepuszczalnym bądź pozostawić jako niecki terenu,
jeśli taki będzie przyjęty kierunek rekultywacji obszaru inwestycji.
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W przypadku likwidacji gospodarstwa rybackiego, należy najpierw opróżnić
likwidowane obiekty w tym stawy rybne, oczyścić je i w razie potrzeby
zdezynfekować. Następnie można przystąpić do demontażu. Zdemontowane
elementy należy podzielić na:
 urządzenia nadające się do wykorzystania i dalszej eksploatacji bądź
sprzedaży,
 złom z podziałem na kolorowy i metali żelaznych oraz złom zaolejony, który
powinien zostać przekazany uprawnionym podmiotom do utylizacji,
 odpady, które należy posegregować na poszczególne typy i przekazać
selektywnie uprawnionemu odbiorcy, bądź bezpośrednio na składowisko
danego typu odpadów.
W fazie likwidacyjnej nastąpi wytwarzanie dużych ilości odpadów budowlanych,
które należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. W
pierwszej kolejności odpady winny zostać poddane odzyskowi lub powtórnemu
wykorzystaniu, a w ostateczności poddane składowaniu w miejscach na ten cel
przeznaczonych w gminnym planie gospodarki odpadami. Teren działek należy
oczyścić i zniwelować, ewentualnie poddać rekultywacji zgodnie z planowanym
dalszym przeznaczeniem. Podjęcie powyższych działań, w miarę potrzeb, powinno
być na bieżąco konsultowane ze służbami ochrony środowiska, inspekcji
sanitarnej, weterynaryjnej, Urzędu Gminy oraz Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
2.3 Przewidywane rodzaje i ilości emisji (w tym odpadów), wynikające z
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia
W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji, przewiduje się powstawanie
następujących emisji do środowiska:
2.3.1 Emisje gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza w fazie
funkcjonowania inwestycji, będzie nieistotnym oddziaływaniem planowanego
przedsięwzięcia na środowisko. Źródłami emisji gazowych i pyłowych do
powietrza z terenu planowanego gospodarstwa są:
- spalanie biomasy drzewnej w kotle CO o mocy do 35 kW (śladowa emisja
zorganizowana, z punktowym emitorem kominowym),
- ruch pojazdów dowożących i odbierających pasze i ryby, a także pojazdów
pracowników i właścicieli – emisje te będą relatywnie niewielkie a jako
niezorganizowane czasowo i przestrzennie są trudno policzalne, skład
chemiczny spalin z silników benzynowych i systemu Diesla jest powszechnie
znany i nie są one zaliczane do uciążliwych przy niskich stężeniach,
- proces przewietrzania wody przez ciekły tlen oraz proces fermentacji
odchodów ryb w osadniku; emisje tego rodzaju zależą od wielu czynników, do
których zaliczamy:
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temperaturę wody i powietrza atmosferycznego,
wielkość przepływu wody,
rodzaj i ilość paszy zadawanej rybom – czynniki zależne od ich wieku i
kondycji,
jakość i skład zadawanej paszy,
pory dnia i roku oraz związane z nimi cykle aktywności dobowej i
rocznej ryb, mikroflory oraz flory naczyniowej.

W dostępnej literaturze fachowej, autor nie napotkał na wielkości liczbowe
emisji gazów z przedmiotowych procesów. Także ustawodawca w żadnym z
aktów prawnych dotyczących emisji z produkcji rolnej (np. Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów
wiejskich [Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r.]), nie wskazał wielkości
opisywanych parametrów, do których można by się odnieść.
Niewątpliwie podczas procesu przewietrzania wody oraz fermentacji
odchodów w osadniku, będą powstawać takie gazy jak amoniak, metan,
siarkowodór, merkaptany, węglowodory różnych grup a także wiele substancji
odorowych. Brak dostępnych w Polsce danych metodologicznych dotyczących
przedmiotowego zagadnienia, nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek
obliczeń w tym zakresie. Jednakże ze znajomości podobnych realizacji oraz
wyników kontroli prowadzonych przez WIOŚ (także na terenie Województwa
Pomorskiego) nie wynika, żeby dopuszczalne wartości odniesienia dla
poszczególnych substancji w powietrzu były w gospodarstwach rybackich
przekroczone; a emisje odorantów szczególnie uciążliwe lub choćby
wyczuwalne w obszarze poza ogrodzeniem gospodarstwa.
2.3.2 Emisje mikrobiologiczne i zagrożenia epidemiologiczne
Emisje mikrobiologiczne z planowanego obiektu rybackiego nie będą
występowały, gdyż ryby jesiotrowate nie są nosicielami jakichkolwiek
swoistych bakterii, wirusów lub pasożytów, które mogłyby być emitowane do
środowiska wraz z wodami poprodukcyjnymi. Z informacji uzyskanych przez
autora raportu u hodowcy jesiotrów z Jeżyczek gm. Darłowo wynika, że ryby
te w warunkach Polski w ogóle nie chorują, nie mają pasożytów i nie
wymagają jakiegokolwiek leczenia farmakologicznego.
Obiekt znajdować się będzie pod stałym nadzorem lekarza weterynarii, w tym
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miastku, który nada mu numer
weterynaryjny i obejmie ustawowymi czynnościami kontrolnymi.
Ponadto każda działalność rolnicza związana z występowaniem pasz,
odchodów i tkanek zwierzęcych, powoduje występowanie w powietrzu i na
ściółce oraz w odchodach ryb zgromadzonych na poletkach; bakterii
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chorobotwórczych różnego rodzaju. W pomieszczeniu magazynowym i jego
najbliższym otoczeniu, wystąpić może problem much związany z ich
nadmiernym namnożeniem. W zabudowaniach gospodarskich występują takie
gatunki jak: mucha domowa (Musca domestica), mucha plujka (niebieska)
(Calliphora vomitora), mucha zielona skórnica (Lucilia sericata), mucha szara
mięsna (Wohlfahrtia magnifica). Muchy przenoszą dużą ilość
mikroorganizmów różnych typów – na ciele do 6 mln, zaś w jelicie nawet do
30 mln, w dużej części zaliczanych do gatunków chorobotwórczych. Muchy
mogą również przenosić pasożyty oraz ich stadia przetrwalnikowe. W
przypadku wystąpienia nadmiernego ich namnożenia, zostaną zastosowane
odpowiednie środki chemiczne bądź mechaniczne (lampy UV itp.).
2.3.3 Emisja hałasu akustycznego
Dopuszczalne poziomy hałasu akustycznego na terenach podlegających
ochronie akustycznej, zawarte są w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1109).
Tab. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Lp

1

2

3

4

Rodzaj terenu

a)Strefa ochronna „A"
uzdrowiska
b)Tereny szpitali poza
miastem
a)Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b)Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i
2)
młodzieży
c)Tereny domów opieki
społecznej
d)Tereny szpitali w miastach
a)Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b)Tereny zabudowy
zagrodowej
c)Tereny rekreacyjno2)
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tyś.
3)
mieszkańców

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie
Pozostałe obiekty i
1)
kolejowe
działalność będąca źródłem
hałasu
LAeqD
LAeqD
LAeqD
LAeqD
przedział
czasu
odniesieni
a równy
16
godzinom

przedzia
ł czasu
odniesie
nia
równy 8
godzino
m

przedział czasu
odniesienia równy
8 najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

przedział
czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45
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Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych
poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie
obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W
przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową.

W przypadku przedmiotowej inwestycji, okresowa emisja hałasu do
środowiska wystąpi zarówno w fazie robót budowlano – montażowych, jak i na
etapie użytkowania. W etapie budowlano – montażowym oraz w fazie
ewentualnej rozbiórki, nastąpi krótkotrwałe pogorszenie stanu klimatu
akustycznego. Należy liczyć się ze wzrostem poziomu hałasu podczas:
 wykonywania prac budowlanych przy użyciu ciężkiego sprzętu
mechanicznego i budowlanego, w tym urządzeń do wbijania pali w
grunt,
 ruchu pojazdów dowożących niezbędne urządzenia i materiały oraz
wywożących powstałe odpady, a także dowożących i odwożących
pracowników zatrudnionych podczas prowadzenia prac,
 stosowania drobnego sprzętu mechanicznego na placu robót,
 hałasu powodowanego przez pracowników zatrudnionych do realizacji
robót przygotowawczych, budowlanych i montażowych oraz
rozbiórkowych.
Biorąc pod uwagę, że na tym etapie wszystkie źródła hałasu pracować będą
okresowo i wyłącznie w porze dziennej, można przyjąć, iż uśredniony do 8
godzin poziom mocy akustycznej na placu budowy wyniesie ok. 55 - 65 dB.
Inwestor oraz wykonawca prac zadbają, by stosowany sprzęt i urządzenia były
w odpowiednim stanie technicznym oraz były prawidłowo obsługiwane i
konserwowane. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, będą w miarę
konieczności stosować niezbędne środki osobistej ochrony akustycznej
(nauszniki dźwiękochłonne, stopery, etc.). Emisje hałasu budowlanego,
zaliczane są do przemijających po zakończeniu robót budowlanych.
W etapie użytkowania i eksploatacji powstałego obiektu rybackiego, emisja
hałasu będzie powodowana przez następujące źródła zorganizowane:
 Ruch pojazdów samochodowych dowożących pasze, narybek,
odbierających ryby i odpady, a także pojazdów właścicieli i obsługi
obiektu (emisja niezorganizowana, pominięta w obliczeniach).
 Agregat chłodniczy zbiornika na ciekły tlen [57 dB(A)].
 Zespół pompowy do osadów [71 dB(A)].
 Mikrosito – [55 dB(A)].
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W celu określenia poziomu hałasu akustycznego poza granicami obszaru
inwestycji, w tym w obszarze najbliżej położonej zabudowy podlegającej
ochronie akustycznej (szkoła przylegająca od strony zachodniej oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, położona w odległości ok. 50 m w kierunku
wschodnim), dane emitorów, ekranów akustycznych, tła akustycznego oraz
granice zakładu, wprowadzono do programu komputerowego SON2 wersja
5.42.
Wyniki wykonanych w ten sposób obliczeń wykazały, że:
 w porze dziennej największa wartość poza terenem zakładu wynosi
36,2 dB(A),
 w porze nocnej największa wartość poza terenem zakładu wynosi 30,8
dB(A).
Obliczone wartości hałasu akustycznego poza granicami inwestycji, zarówno
dla pory dziennej jak i nocnej, są znacznie niższe od dopuszczalnych wartości
określonych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1109) dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz terenów przeznaczonych do pobytu dzieci i młodzieży.
Wobec powyższego, z wykonania interpretacji graficznej zrezygnowano –
izofony nie wykraczałby bowiem poza granice działek inwestycyjnych.
Plik z obliczeniami zawarty jest w załączniku nr 3 do raportu.
Dobór programu obliczeniowego:
W celu obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu akustycznego wokół terenu
planowanego gospodarstwa rybackiego, użyto programu obliczeniowego
SON2 wersja 5.42. Program SON2 służy do określania zasięgu hałasu
przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska naturalnego.
Program uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła
liniowe, powierzchniowe, źródła - budynki oraz ruch drogowy. Dyrektywa UE
2002/49/EC zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu
przemysłowego zgodnie z normą ISO 9613-2 oraz obliczanie propagacji hałasu
drogowego w oparciu o normę francuską XPS 31-133. Program SON2 oparty
jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z
normą PN-ISO 9613-2. Program oblicza poziom ciśnienia akustycznego w
punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, przy uwzględnieniu tłumienia
wynikającego z:
(1) rozbieżności geometrycznej,
(2) pochłaniania przez atmosferę,
(3) wpływu gruntu,
(4) obecności ekranów (trzy drogi fali dźwiękowej),
(5) obszarów zieleni.
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Odbicia pochodzące od powierzchni pionowych i dachów rozpatrywane są
jako źródła pozorne, zwiększające poziom ciśnienia akustycznego w punkcie
odbioru. W programie przyjęto zasadę, że źródła pozorne uwzględnia się, jeśli
odległość między źródłem dźwięku a powierzchnią odbijającą jest większa od
1,5 m. Uwzględniane są odbicia pierwszego rzędu. Odbicia od gruntu nie są
rozpatrywane jako źródła pozorne, ponieważ wpływ gruntu uwzględniany jest
w obliczeniach.
2.3.4 Produkcja i zagospodarowanie odpadów
Odpady powstające podczas robót budowlanych i montażowych na terenie
planowanej inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zostały zaliczone do
następujących grup:
 15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych),
 20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Przewiduje się, że w trakcie realizacji inwestycji, mogą być wytwarzane
następujące rodzaje i ilości odpadów:
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury [do 100 kg],
 15 01 03 Opakowania z drewna [do 200 kg],
 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB) [do 2 kg],
 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 [do 10
kg],
 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [do 5
ton],
 17 02 03 Tworzywa sztuczne [do 50 kg],
 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
[do 20 ton],
 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [do 1 tony].
* odpady niebezpieczne
Wskazane rodzaje i ilości odpadów są obliczone orientacyjnie. W zależności od
przyjętej przez wykonawcę technologii wykonywania poszczególnych etapów prac
oraz szczegółowych rozwiązań projektowych i technologicznych, ilości te mogą
nieznacznie odbiegać od wykazanych. Tym niemniej nie zwalnia to wykonawcy robót
z właściwego gospodarowania wszystkimi powstającymi odpadami, a w szczególności
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odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych, które powinny być oddane do utylizacji
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Do obowiązków wykonawcy robót (wytwórcy odpadów), będzie należeć:
− gromadzenie w sposób selektywny powstających odpadów,
− właściwe zagospodarowanie wszystkich powstających odpadów w fazie
budowy, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
− przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony
środowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w zakresie
sprawozdawczości z wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Zagospodarowanie wytworzonych odpadów odbędzie się w następujący sposób:
17 05 04 – wskazana ilość ziemi (20 ton), jest maksymalną ilością jaka może powstać
podczas prowadzenie prac ziemnych, planuje się częściowe wykorzystanie ziemi do
wyrównania terenu pod obiekty, pozostała część zostanie wywieziona na zewnątrz i
wykorzystana np. do rekultywacji wyrobisk,
17 01 01 – gruz w całości zostanie wywieziony na zewnątrz i wykorzystany do
rekultywacji wyrobisk,
17 02 01, 15 01 01 i 15 01 03 – odpady drewna i makulatura zostaną przekazane
osobom fizycznym celem wykorzystania jako źródło ciepła,
17 02 03 – tworzywa sztuczne zostaną przekazane po wysortowaniu wraz z odpadami
o charakterze komunalnym,
17 04 05 – złom zostanie sprzedany w punkcie skupu surowców wtórnych,
20 03 01 – odpady komunalne zostaną odebrane przez uprawnioną firmę na podstawie
stosownej umowy z inwestorem,
15 02 02 – zaliczane do odpadów niebezpiecznych zaolejone szmaty i czyściwa, będą
zbierane w szczelnym opakowaniu z tworzywa sztucznego a następnie zostaną
przekazane uprawnionej firmie do utylizacji,
15 02 03 – sorbenty i materiały filtracyjne (ścierki i szmaty) zostaną przekazane na
składowisko odpadów.
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, żeby zminimalizować ilość
wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko,
zdrowie i życie ludzi.
Odpady powstające podczas eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zostały zaliczone
do następujących grup:
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02) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Przewiduje się wytwarzanie na terenie gospodarstwa następujących rodzajów i ilości
odpadów:
 02 01 06 – odchody zwierzęce [do ok. 10 ton rocznie],
 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury [do 0,1 tony rocznie],
 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych [do 0,2 tony rocznie],
 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [do 2 ton
rocznie].
Powstające na terenie gospodarstwa odpady, będą zagospodarowywane w następujący
sposób:
02 01 06 – odchody zwierzęce w postaci odwodnionego osadu z systemu
mikrosit zawierającego również niewielkie ilości łusek; przewiduje się trzy
warianty i możliwości zagospodarowania przedmiotowych odpadów poprzez:
 Unieszkodliwianie w procesie D1 bądź D5 (składowanie na
składowiskach) – aktualnie jest to preferowana przez Inwestora forma.
 Odzysk w procesie R10 (nawożenie gruntów ornych Inwestora) – w
związku z brakiem danych dotyczących zawartości azotu w odchodach
rybich, dokonanie obliczeń spełniania warunku nieprzekraczania
wskaźnika 170 kgN/ha, jest niemożliwe. W przypadku gdyby Inwestor
zdecydował się na ten sposób zagospodarowania odchodów ryb, będzie
musiał w akredytowanym laboratorium (np. Delegatury WIOŚ w
Słupsku), wykonać badanie zawartości azotu ogólnego, metali ciężkich
i pod kątem parazytologicznym (zawartości jaj bądź form
przetrwalnikowych pasożytów). Następnie zobowiązany będzie
wystąpić do właściwego organu o zezwolenie na prowadzenie odzysku
odpadów.
 Przekazanie (sprzedaż) odchodów do firm zajmujących się
wytwarzaniem podłoży dla pieczarek i innych grzybów, za
pokwitowaniem w postaci karty przekazania odpadu. Firmy
prowadzące tego rodzaju działalność, dokonują procesu odzysku R3
(recykling substancji organicznej włączając kompostowanie) i są
zainteresowane zakupem tego rodzaju surowca.
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury oraz 15 01 03 – opakowania z
tworzyw sztucznych, sprzedawane będą do punktów skupu surowców
wtórnych za pokwitowaniem odbioru odpadów w postaci karty przekazania
odpadu.
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20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, unieszkodliwiane
będą poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych.
Martwe ryby z procesu produkcji; zgodnie z art. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701), nie są
prawnie zaliczane do odpadów i nie są objęte przepisami ustawy o odpadach.
Przewidywana roczna masa martwych sztuk wyniesie ok. 0,5 tony, zbierane
one będą w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego, który według
potrzeb będzie rozładowywany poprzez przekazanie na samochód firmy
utylizacyjnej.
2.3.5 Zanieczyszczenia kierowane do wód powierzchniowych i
podziemnych
W planowanym obiekcie, przewiduje się zastosowanie dwustopniowego
systemu oczyszczania wód poprodukcyjnych.
Pierwszym etapem oczyszczania wody poprodukcyjnej będzie jej oczyszczenie
z cząstek stałych. Zastosowane mikrosita – filtry bębnowe, pozwolą na
zatrzymanie zanieczyszczeń wielkości kilku mikronów. W praktyce oznacza
to, że jedynie nieznaczna ilość zanieczyszczeń biologicznych zostanie
przepuszczona do systemu biologicznego oczyszczania wody, dzięki czemu
system taki charakteryzuje się wysoką wydajnością. Następnie, odseparowane
cząstki stałe składowane będą w separatorze osadów, skąd mogą być
wywożone i zagospodarowywane. Oczyszczona wstępnie woda kierowana
będzie na oczyszczalnię biologiczną (lagunę), pozwalająca na wyeliminowanie
biogenów z wody poprzez działanie promieniowania UV oraz wbudowanie w
tkankę roślin naczyniowych i pozostałe procesy redukcyjne związane z
czynnościami życiowymi fauny i flory.
Założona redukcja zanieczyszczeń, po mechanicznym oczyszczeniu w
mikrositach, wyniesie:
BZT5

30 %

ChZTCr

30 %

Zawiesina

90 %

N ogólny

22 % redukcji w postaci zawiesiny (ok. 22 % azotu ogólnego znajduje się w
osadach)

P ogólny

65 % redukcji w postaci zawiesiny (ok. 65 % fosforu ogólnego znajduje się w
osadach)

Ilość wody dopływającej do laguny jest równa poborowi tj. 40 l/s. Duża
populacja bakterii w strefie korzeniowej roślin, wspomaga proces oczyszczania
wód poprodukcyjnych. Toń wodna laguny stwarza korzystne warunki życia
mikroorganizmów w warunkach tlenowych i beztlenowych. Dlatego też proces
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oczyszczania następuje również w drodze anaerobowej. Gwałtownej zmianie
temperatury w zbiorniku zapobiega ciągły przepływ wody.
Ustalenie czasu (T) przetrzymywania wód poprodukcyjnych w „lagunie”:
 powierzchnia oczyszczalni (F) = 2325 m2
 głębokość (h) = do 0,6 ÷ 1,3 m
 pojemność oczyszczalni (F x h) = 2557 m3
 dopływ max. do oczyszczalni w ciągu 1 godziny = 144 m3/godz. (0,04
m3/s x 3600 s)
T = (2557 m3 x 60) : 144 = 1066 minuty
T = 1066 min : 60 = 17 godz., 46 min.
Woda pochodząca z systemów produkcyjnych po wstępnym oczyszczeniu
mechanicznym (mikrosita), trafi do laguny roślinnej. Do laguny roślinnej
dopływa także sklarowana woda z odwadniania osadów. Będzie ona stanowiła
ostatni, II stopień redukcji zanieczyszczeń. Efekt redukcji zanieczyszczeń
zostanie osiągnięty poprzez obsadzenie laguny roślinnością wodną o wysokich
możliwościach przyswajania biogenów.
Według danych z literatury (np. „Zasady optymalnego projektowania urządzeń
technologicznych oraz urządzeń ochrony wód dla gospodarstw pstrągowych.”
M. Kubiak lub „Pstrągi chów i hodowla. Poradnik hodowcy”. K. Goryczko),
przeciętne ładunki zanieczyszczeń przypadające na jednostkę paszy wynoszą:
BZT5

0,083 kg/ 1 kg paszy

ChZTCr

0,300 kg/ 1 kg paszy

Zawiesina

0,252 kg/ 1 kg paszy

N ogólny

0,04 kg/ 1 kg paszy

P ogólny

0,00538 kg/ 1 kg paszy

Dane do obliczeń:
- ilość wody pobieranej do celów produkcyjnych Qmax = 40 l/s = 3.456.000
l/dobę
- dobowe zużycie paszy w okresie największej obsady ryb w stawach = 312,5
kg/dobę
Ładunki zanieczyszczeń wyliczono wg następującego równania:
Łz = Łj x Zp x 106/Qd
gdzie :
Łz– ładunek zanieczyszczeń mg/l
Łj – ładunek na jednostkę paszy kg/ 1 kg paszy
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Zp – zapotrzebowanie dobowe na paszę kg
Qd – przepływ dyspozycyjny dobowy l/dobę
Obliczony wzrost ładunków przed II stopniową redukcją:
BZT5 = 0,083 kg x 312,5 kg x 106 / 3.456.000 l/d = 9,04 mg O2/l
ChZTCr = 0,300 kg x 312,5 kg x 106 / 3.456.000 l/d = 27,12 mg O2/l
Zawiesiny = 0,252 kg x 312,5 kg x 106 / 3.456.000 l/d = 22,78 mg/l
Azot ogólny = 0,040 kg x 312,5 kg x 106 / 3.456.000 l/d = 3,6 mg/l
Fosfor ogólny = 0,00538 kg x 312,5 kg x 106 / 3.456.000 l/d = 0,48 mg/l
I etap
Obliczony wzrost
ładunków przed
redukcją

BZT5 mg
O2/l
CHZTCr
mg O2/l
Zawiesin
a mg/l
N ogólny
mg/l
P ogólny
mg/l

9,04
27,12
22,78
3,6
0,48

II etap

Oczyszczanie
mechaniczne

Oczyszczanie w lagunie roślinnej

%
redukcji

Po
redukcji

% redukcji

Po redukcji

30

6,33

75

1,58

30

18,98

65

6,64

90

2,28

74

0,59

22

2,81

78

0,62

65

0,17

76

0,04

Niedopuszczalny przyrost
Dopuszczalny przyrost

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach
poprodukcyjnych w II etapowym systemie oczyszczania, obliczone w oparciu
o dane teoretyczne, nie przekraczają obowiązujących w tym zakresie norm.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
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wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych), a w
szczególności załącznikiem nr 8, ustala się najwyższe dopuszczalne przyrosty
ilości substancji dla oczyszczonych wód wykorzystanych na potrzeby chowu i
hodowli ryb łososiowatych i innych niż łososiowate, które przedstawiono w
poniższej tabeli.
Lp.

Nazwa

Jednostka miary

wskaźnika

Najwyższy dopuszczalny
przyrost ilości substancji

1

BZT5

mgO2/l

3

2

CHZTCr

mgO2/l

7

3

Zawiesiny

mg/l

6

ogólne
4

Azot ogólny

mg N/l

1

5

Fosfor ogólny

mg P/l

0,1

Planowana inwestycja jest związana z poborem i odprowadzaniem wody
poprodukcyjnej w ilości do 40 l/s.
Wytwarzana będzie także niewielka ilość ścieków bytowych (do 30
m3/rocznie), do ścieków tych zaliczamy również wodę ze zużytymi środkami
dezynfekcyjnymi z brodzika dezynfekcyjnego dla pojazdów.
2.4 Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi
Teren planowanej inwestycji jest obszarem ze zróżnicowaną fauną i florą.
Szczegółowe wyniki inwentaryzacji branżowych zawarte zostały w punktach 3.5 i
3.6 na str. 35÷62 niniejszego raportu.
Charakter przedsięwzięcia związany jest z zajęciem terenu zajmowanego obecnie
pod podmokłą łąkę (obecnie na skutek sukcesji ekologicznej głównie o charakterze
trzcinowiska) oraz częściowo przez plantację borówki amerykańskiej.
Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z poborem wody z rzeki Skotawy za
pomocą ujęcia brzegowego w ilości do 0,4m3/s, nie przewiduje się wykonywania
ujęć wód podziemnych dla potrzeb planowanego gospodarstwa (woda na cele
socjalno-bytowe oraz budynku mieszkalnego będzie dostarczana z wodociągu
wiejskiego).
2.5 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:
W trakcie realizacji inwestycji:
– olej napędowy (zasilanie sprzętu budowlanego) - ok. 50 l/dobę,
– benzyna - ok. 20 l/dobę.
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W trakcie eksploatacji:
Na etapie eksploatacji przewiduje oraz pobór energii elektrycznej do zasilenia
obiektu w ilości do 40.000 KWh w ciągu roku.
2.6 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
Realizacja planowanej inwestycji nie jest związana z prowadzeniem jakichkolwiek
prac rozbiórkowych.
2.7 Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o
stanie klęski żywiołowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1897), przez pojęcia:
• klęski żywiołowej – rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być
skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i
formacji działających pod jednolitym kierownictwem,
• katastrofy naturalnej – rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury,
w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych
temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie
szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też
działanie innego żywiołu,
• awarii technicznej – rozumie się gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub
zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości;
• cyberprzestrzeni – rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji
tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), wraz z powiązaniami
pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897), katastrofę naturalną lub awarię
techniczną mogą wywołać również zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz działania o
charakterze terrorystycznym. Zgodnie z definicją zawartą art. 3, pkt. 23 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396 z
późn. zmianami.), za poważną awarię uznaje się zdarzenie, a w szczególności
emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
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niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z
opóźnieniem.
Na terenie planowanego obiektu, nie stosuje się i nie przechowuje substancji
niebezpiecznych, mogących wywołać przedmiotowe zagrożenie. W gospodarstwie
nie przewiduje się także występowania ilości i rodzajów substancji wymienionych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Charakter planowanego przedsięwzięcia związany jest z chowem i hodowlą ryb
jesiotrowatych. Zasadnicza część infrastruktury związanej z procesem
produkcyjnym umiejscowiona jest w wykopach ziemnych i budynkach
technologicznych, co w naturalny sposób zabezpiecza ją przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych. Stosowane rozwiązania techniczne związane z
procesem hodowlanym, nie powodują ryzyka wystąpienia sytuacji zagrożenia
życia lub zdrowia dużej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach albo
środowiska na znacznych obszarach.
W trakcie opracowywania dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia, analizowano
potencjalny wpływ zagrożeń związanych ze zmianą klimatu na funkcjonowanie
przedsięwzięcia po jego realizacji. Fale upałów, przesuszanie gruntów oraz susza
wpływająca na właściwości gleby nie mają żadnego znaczenia dla procesu chowu i
hodowli ryb. W przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk suszowych
powodujących brak możliwości zaopatrzenia obiektu w wodę dla celów
produkcyjnych, ryby zostaną wyłowione i sprzedane przed terminem, co poza
stratą ekonomiczną, nie spowoduje wystąpienia jakichkolwiek innych zagrożeń dla
środowiska bądź infrastruktury technicznej.
Szczegółowej analizie poddano także położenie badanych elementów
infrastruktury na tle map zagrożenia powodziowego tak, aby wyeliminować
ryzyko związane z powodzią zwłaszcza w zakresie krytycznych elementów
infrastruktury tj. terenu gospodarstwa wewnątrz ogrodzenia, którego zalanie
wodami powodziowymi mogłoby wywołać szkody środowiskowe związane z
zanieczyszczeniem wód, ucieczką ryb, a także spowodować znaczne straty w
infrastrukturze technicznej.
W celu określenia położenia planowanej infrastruktury na tle obszarów
szczególnego zagrożenia powodziowego, przeanalizowano dostępne Mapy
Zagrożenia Powodziowego, udostępniane w ramach Informatycznego Systemu
Osłony Kraju (http://mapy.isok.gov.pl). Analiza tych map wykazała, że cała
infrastruktura realizowana w ramach projektu zlokalizowana będzie poza
obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego, tj. poza rzędną wód o
prawdopodobieństwie wystąpienia Q = 1% (tzw. woda stuletnia).
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3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko
3.1 Położenie
Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki i inni, 1994 r.),
obszar gminy Czarna Dąbrówka położony jest na pograniczu dwóch
mezoregionów: Pojezierza Kaszubskiego (314.51) – oraz Wysoczyzny
Polanowskiej (314.46). Szczegółowa lokacja gminy w jednostkach podziału
fizycznogeograficznego Polski przedstawia się następująco:
Prowincja:
Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja:
Pojezierza Południowobałtyckie (314-316)
Makroregiony:
Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5)
Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)
Mezoregiony:
Pojezierze Kaszubskie (314.51)
Wysoczyzna Polanowska (314.46)

Ryc. nr 4. Gmina Czarna Dąbrówka na tle mapy ogólnogeograficznej.

Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północno – zachodniej części
województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim. Graniczy z następującymi
gminami: Borzytuchom, Bytów, Cewice, Dębnica Kaszubska, Parchowo,
Potęgowo, Sierakowice. Do 1999 roku, gmina Czarna Dąbrówka administracyjnie
należała do województwa słupskiego.
Gmina obejmuje obszar 29.828 ha, w tym:
- użytki rolne 35,5 % powierzchni,
- lasy i grunty leśne 55,8 % powierzchni,
- wody i grunty pod wodami 4,3 % powierzchni,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 1,7%,
- pozostałe grunty 2,7 % powierzchni.
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Około 50% obszaru gminy zajmuje Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” wraz z
jego otuliną. Teren gminy zamieszkuje około 5.854 mieszkańców (stan na dzień
30 czerwca 2016 r.). Gmina jest podzielona na 22 jednostki pomocnicze –
sołectwa: Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Jasień, Jerzkowice,
Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Nożynko, Nożyno,
Mikorowo, Mydlita, Otnoga, Podkomorzyce, Rokiciny, Rokitki, Rokity,
Unichowo, Wargowo. Przez teren gminy Czarna Dąbrówka przebiegają dwie
drogi wojewódzkie: nr 211 i 212.
Sam teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w centrum miejscowości
Nożyno. Dojazd do terenu inwestycji jest zapewniony z lokalnej drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej.
3.2 Klimat
Obszar gminy Czarna Dąbrówka leży w obszarze klimatycznym zewnętrznej
części Krainy Pojezierza Pomorskiego. Charakterystyczną cechą klimatu gminy
jest silna zmienność pogody spowodowana ścieraniem się mas powietrza
morskiego z kontynentalnym. Klimat cechuje się niskimi amplitudami temperatur
powietrza, łagodnymi zimami i niską ilością dni upalnych w okresie letnim.
Najzimniejszymi miesiącami roku są styczeń i luty, a najcieplejszymi lipiec i
sierpień. Średnia roczna temperatura dla obszaru gminy wynosi 7,5°C. Przeciętny
czas trwania zimy wynosi ok. 115 dni. Zdecydowaną przewagę mają wiatry z
kierunków zachodnich i południowo - zachodnich. Ok. 14% dni w ciągu roku,
gmina znajduje się pod wpływem polarnych [arktycznych] mas powietrza
atmosferycznego.

Ryc. nr 5. Róża wiatrów dla Lęborka (źr. program OPA03).

Na potrzeby obliczeniowe w ochronie środowiska i budownictwie
(charakterystyka energetyczna budynków), najbliższą meteorologiczną stacją
odniesienia jest stacja Lębork.
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3.3 Rzeźba terenu i budowa geologiczna
Gmina Czarna Dąbrówka posiada silnie urozmaiconą morfologię, zdominowaną
przez utwory zlodowacenia bałtyckiego. Budowa powierzchniowej warstwy
zdominowana jest przez gliny zwałowe z piaskiem wodnolodowcowym bądź
miejscami żwirem.
Obszar lokalizacji planowanej inwestycji nie był szczegółowo badany
geologicznie, jednak wizja lokalna wykonana przez autora raportu wskazuje, że w
obszarze planowanego gospodarstwa rybackiego występują grunty torfowe i
murszowe (część położona przy korycie rzeki) oraz wybitnie piaszczyste i
żwirowe (część wyżej położona od strony wjazdu). Na etapie wykonywania
projektu budowlanego, wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja
geologiczno – inżynierska w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia
planowanego obiektu.
3.4 Pokrywa glebowa
Na terenie działek objętych wnioskiem, przeważają gleby organiczne w V klasie
bonitacyjnej, wyłącznie pochodzenia torfowego, o słabej przydatności do upraw
polowych, w przeszłości wykorzystywane do prowadzenia wypasu zwierząt
(bydła). Przy wjeździe na teren działek znajduje się niewielki obszar o glebach
mineralnych piaszczystych.
3.5 Szata roślinna i siedliska przyrodnicze
Teren inwestycji zdominowany jest dwoma rodzajami zbiorowisk roślinnych –
zespołem łąki wilgotnej Calthion palustris oraz szuwarem trzcinowym
(stanowiącym dawną łąkę, która na skutek zaniechania czynności
agrotechnicznych, od strony rzeki porośnięta została trzciną). Łąka wilgotna
reprezentowana jest przez typowe dla tego zespołu gatunki jak firletka poszarpana
(Silene flos-cuculi), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), ostrożeń błotny
(Cirsium palustre), niezapominajka błotna (Myosotis scorpioides), rdest wężownik
(Polygonum bistorta), jaskier ostry (Ranunculus acris), z licznymi egzemplarzami
situ rozpierzchłego (Juncus effusus) oraz wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria),
która wraz z krwawnicą pospolitą (Lythrum salicaria), tworzy kępowe
zbiorowiska o morfologii ziołorośla. Szuwar trzcinowy zdominowany jest przez
trzcinę pospolitą (Phragmites australis) z młodymi (3-4 letnimi) podrostami olszy
czarnej (Alnus glutinosa).
Ponadto w obszarze działek występuje szereg rowów melioracyjnych, które
porośnięte są rzęsą drobną (Lemna minor) oraz żabiściekiem pływającym
(Hydrocharis morsus-ranae).
Obszar plantacji borówki amerykańskiej porośnięty jest gatunkami łąk wilgotnych
oraz dojrzałymi krzewami borówki amerykańskiej, które prowadzone są w formie
plantacji organicznej (bez jakichkolwiek nawozów i środków ochrony roślin).
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Ryc. nr 6. Widok terenu inwestycji w kierunku zachodnim – na pierwszym planie rów
melioracyjny, następnie łąka wilgotna, a w prawej części w oddali widoczny jest szuwar trzcinowy.

Ryc. nr 7. Rów melioracyjny połączony z rzeką Skotawą.
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Ryc. nr 8. Żabiściek pływający w korycie rowu melioracyjnego.

Ryc. nr 9. Rzęsa drobna w korycie rowu melioracyjnego.
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Ryc. nr 10. Ziołorośle powstałe na fragmencie łąki wilgotnej od strony rzeki.

Ryc. nr 11. Krwawnica pospolita licznie występuje w obszarze planowanej inwestycji.
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Ryc. nr 12. Tojeść pospolita lokalnie tworzy kępowe zbiorowiska.

Ryc. nr 13. Sitowie leśne.
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Ryc. nr 14. Przywrotnik Alchemilla Sp.

Ryc. nr 15. Ziołorośle wiązówki błotnej z pojedynczymi podrostami olszy czarnej oraz ostrożeniem
błotnym wskazującym na sukcesyjny charakter zbiorowiska.
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Ryc. nr 16. Owocująca borówka amerykańska na terenie planowanej inwestycji.

Ryc. nr 17. Koryto rzeki Skotawy porośnięte zbiorowiskiem szuwarowym.
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Ryc. nr 18. Roślinność koryta Skotawy na wysokości planowanej inwestycji.

3.6 Świat zwierzęcy
Entomologia (prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz)
Metody
Badania bezkręgowców wodnych w rowach melioracyjnych i rzece Skotawie
przeprowadzono za pomocą czerpaka hydrobiologicznego. Ze Skotawy wybierano
kamienie, gałęzie i małe kłody z wody do kuwety i wypatrywano na nich
bezkręgowców. Dolną powierzchnię większych kamieni i kłód badano na miejscu.
Na brzegach Skotawy bezkręgowców zbierano ręczne, za pomocą aspiratora na
odcinkach około 1 m. Bezkręgowców z detrytusu i gleby wypłaszano wodą.
Przeprowadzono czerpakowanie siatką entomologiczną roślinności zielnej, na łące
wilgotnej i w trzcinowisku; przeprowadzono 25 powtórzeń. W czasie
czerpakowania, temperatura powietrza przekraczała 20°C, co zapewniło właściwą
aktywność entomofauny.
Dla czerpakowania stosowano metodę marszrutową, kształt trasy na każdym z
siedlisk (łąka nad brzegiem Skotawy, plantacja borówki, brzegi rowów
melioracyjnych) był w miarę możliwości zbliżony do litery „Z”.
Wyniki przeprowadzonych badań
Łącznie ustalono obecność 156 taksonów stawonogów (tab. 1).
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Podsumowanie
Faunę można ocenić jako ruderalną, z szerokim przedstawicielstwem gatunków
wszędobylskich i łąkowych.
Na obszarze planowanej inwestycji wykryto żerowanie dwóch prawnie
chronionych gatunków trzmieli (ochrona częściowa): ziemny i gajowy. Oba
gatunki licznie występują na kwiatach. Pospolite na Pomorzu i w całym kraju. Nie
wymagają specjalnej troski, a na terenie inwestycji pojawiały się wyłącznie jako
owady zapylające, nie stwierdzono występowania ich gniazd.
Relatywnie rzadki gatunek z rodziny ryjkowcowatych Larinus sturnus (Czerwona
Lista, kategoria VU narażony. Obserwowano 4 okazy na kwiatach ostrożnia
błotnego.
Nie
był
wcześniej
wykazywany
z
Pomorza
(http://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-larinus_sturnus/default/tr/y). Ocenić stan
jego populacji na badanym terenie po pojedynczych okazach niemożliwe. Można
tylko sugerować, że obszerne tereny łąkowe po obu stronach Skatowy są
wystarczające dla jego przeżycia. Nie wymaga specjalnej troski.
Planowana inwestycja nie zagraża obecnym populacjom. Teren ten jest
nieznaczący dla istnienia populacji rzadkich i chronionych gatunków owadów.
Tabela 1. Wykaz oznaczonych taksonów bezkręgowców
Nazwa polska i łacińska

Arthropoda
Chelicerata
Acari
Ixodida Kleszcze
Ixodidae Kleszczowate
Kleszcz pospolity Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)
Hydrachnellae
Hydrachnidae
Wodopójka Hydrachna sp.
Arachnida Pajęczaki
Araneae Pająki
Araneidae Krzyżakowate
Krzyżak łąkowy Araneus quadratus Clerck, 1757
Darownikowate Pisauridae
Bagnik nadwodny Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)
Chilopoda
Lithobiomorpha Drewniakokształtne
Lithobidae Wijowate
Drewniak widełkowiec Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)
Crustacea
Amphipoda Obunogi
Gammaridae
Kiełż tygrysi Gammarus tigrinus Sexton, 1939
Kiełż zdrojowy Gammarus pulex (Linnaeus, 1758)
Równonogi Isopoda
Ośliczkowate Asellidae

Ocena
liczebności
+ rzadki
++
pospolity
+++
masowy
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Ośliczka pospolita Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Isopoda Równonogi
Oniscidae
Stonoga murowa Oniscus asellus Linnaeus, 1758
Diplopoda
Julida Krocionogi właściwe
Polydesmida Węzławce
Polydesmidae Rosochatkowate
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)
Insecta
Coleoptera Chrząszcze
Apionidae Pędrusiowate
Perapion curtirostre (Germar, 1817)
Byturidae Kistnikowate
Kistnik malinowiec Byturus tomentosus (Fabricius, 1775)
Cantharidae Omomiłkowate
Rhagonycha lignosa (O.F.Müller,1764)
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Cantharis livida rufipes Herbst,1784
Rhagonycha testacea (Linnaeus,1758)
Carabidae Biegaczowate
Biegacz granulowany Carabus granulatus Linnaeus,1758
Pospieszek Limodromus assimilis (Paykull,1790)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Notiophilus palustris (Duftschmid,1812)
Agonum fuliginosum (Panzer,1809)
Amara plebeja (Gyllenhal,1810)
Bembidion articulatum (Panzer,1797)
Dyschirius globosus Herbst,1784
Oxypselaphus obscurus (Herbst,1784)
Poecilus versicolor
Cerambycidae Kózkowate
Strangalia czarniawa Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Chrysomelidae Stonkowate
Naliścica wierzbowa Lochmaea capreae (Linnaeus,1758)
Rynnica olchowa Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
Skrzypionka zbożowa Oulema melanopus (Linnaeus,1758)
Zmróżka złotawa Cryptocephalus sericeus (Linnaeus,1758)
Altica oleracea (Linnaeus, 1758)
Donacia bicolora Zschach,1788
Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825)
Phyllotreta atra (Fabricius,1775)
Coccinellidae Biedronkowate
Biedronka azjatycka Harmonia axyridis (Pallas,1773)
Biedronka mączniakówka Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata Linnaeus,1758
Biedronka wrzeciążka Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus,1758)
Mnożyca rdzawa Coccidula rufa (Herbst, 1783)
Trocinówka Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Curculionidae Ryjkowcowate
Naliściak pokrzywowiec Phyllobius pomaceus Gyllenhal,1834
Opylak Larinus sturnus (Schaller,1783)
Notaris scirpi (Fabricius,1792)
Phyllobius pyri (Linnaeus,1758)
Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)
Dasytidae
Dasytes plumbeus (Müller, 1776)
Dytiscidae Pływakowate
Pepłoń jajowaty Hyphydrus ovatus (Linnaeus,1761)
Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811
Agabus didymus (Olivier,1795)
Hydroporus morio Ch. Aubé, 1838
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Ilybius ater (Degeer,1774)
Rhantus exsoletus (Forster,1771)
Gyrinidae Krętakowate
Gyrinus natator (Linnaeus,1758)
Haliplidae Flisakowate
Haliplus fluviatilis Aube,1836
Helophoridae
Helophorus flavipes Fabricius,1792
Hydrophilidae Kałużnicowate
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Cercyon granarius Erichson,1837
Coelostoma orbiculare (Fabricius,1775)
Laccobius striatulus (Fabricius,1801)
Elateridae Sprężykowate
Actenicerus sjaelandicus (O. F. Müller, 1764)
Podrzut szary Agrypnus murinus (Linnaeus,1758)
Malachiidae Bęblikowate
Bęblik dwuplamek Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Bęblik strojny Malachius aeneus (Linnaeus,1758)
Nitidulidae Łyszczynkowate
Słodyszek Meligethes sp.
Oedemeridae Zalęszczycowate
Przyzłotka zmiennobarwna Chrysanthia geniculata Heyden,1877
Phalacridae Pleszakowate
Olibrus millefolii (Paykull,1800)
Stilbus oblongus Ericson,1845
Scarabaeidae Poświętnikowate
Kwietnica ryżówka Protaetia metallica (Herbst,1782)
Scirtidae Wyślizgowate
Cyphon pubsecens (Fabricius, 1792)
Staphylinidae Kusakowate
Myśliczek krasnoplamek Stenus biguttatus (Linnaeus,1758)
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775)
Arpedium quadrum (Gravenhorst,1806)
Olophrum fuscum (Gravenhorst, 1806)
Omalium rivulare (Paykull,1789)
Paederus riparius (Linnaeus,1758)
Philonthus cognatus Stephens,1832
Tachyporus sp.
Tenebrionidae Czarnuchowate
Omięk Lagria hirta (Linnaeus,1758)
Hemiptera Pluskwiaki
Anthocoridae Dziubałkowate
Dziubałek gajowy Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Aphelocheiridae
Płaszczak Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803)
Aphrophoridae Pienikowate
Pienik ślinianka Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Cicadellidae Skoczki
Zgłobic Psammotettix sp.
Coreidae Wtykowate
Wtyk straszyk Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Corixidae Wioślakowate
Callicorixa praeusta (Fieber, 1884)
Corixa dentipes (Thomson, 1869)
Sigara striata (Linnaeus, 1758)
Gerridae Nartnikowate
Nartnik duży Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)
Lygaeidae Zwińcowate
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
Mesovelidae Wodziarkowate
Wodziarka Mesovelia furcata (Mulsant et Rey, 1852)
Miridae Tasznikowate
Ścięga łąkowa Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
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Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
Nabidae Zażartkowate
Zażartka dwupasa Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847
Naucoridae Żyrytwowate
Żyrytwa pluskwowata Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)
Nepidae Płoszczycowate
Płoszczyca szara Nepa cinerea (Linnaeus, 1758)
Notonectidae Pluskolcowate
Pluskolec pospolity Notonecta glauca (Linnaeus, 1758)
Pentatomidae Tarczówkowate
Lednica zbożowa Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Plusknia jagodziak Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Pleidae Pianówkowate
Plea minutissima Leach, 1817
Rhopalidae Wysysowate
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
Scutelleridae Żółwinkowate
Żółwinek zbożowy Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Velidae Plesicowate
Plesiczka drobna Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)
Velia saulii Tamanini, 1947
Dermaptera Skorki
Forficulidae Skorkowate
Skorek pospolity Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Diptera Muchówki
Asilidae Łowikowate
Pędźka smugopleca Dioctria linearis (Fabricius, 1787)
Dasypogon diadema (Fabricius, 1781)
Bibionidae Leniowate
Bibio sp.
Chironomidae Ochotkowate
Hydrobaenus sp. sp.
Dolichopodidae Błyskleniowate
Błyskleń Dolichopus sp.
Muscidae Muchowate
Odchodnica pastwiskowa Mesembrina meridiana (Linnaeus, 1758)
Rhagionidae Kobyliczkowate
Kobyliczka pniowa Rhagio scolopaceus (Linnaeus, 1758)
Sepsidae Wońkowate
Wońka skrzydłoplamka Sepsis punctum (Fabricius, 1794)
Simuliidae Meszkowate
Meszki Simulium sp.
Syrphidae Bzygowate
Kuliboda Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Pozłotka Callicera aenea (Fabricius, 1781)
Prężec dwupaskowy Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)
Tabanidae Bąkowate
Bąk szary Tabanus bromius Linnaeus, 1758
Jusznica deszczowa Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
Ślepak czarnożółty Chrysops relictus Meigen, 1820
Tipulidae Koziułkowate
Komarnica błotniarka Tipula paludosa Meigen, 1830
Hymenoptera Błonkoskrzydłe
Apidae Pszczołowate
Pszczoła miodna Apis mellifera Linnaeus, 1758
Trzmiel gajowy Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
Trzmiel ziemny Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Formicidae Mrówkowate
Hurtnica pospolita Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Kartonówka zwyczajna Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Wścieklica marszczysta Myrmica rugulosa Nylander, 1849
Wścieklica zwyczajna Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)

++
+
++
+++
+++
++
++
++
++
+
+
+
+

++

++
+
++
++
++
++
+
++
++
++
+
+
++
++
+
++

++
C+
C ++
++
++
+++
+++

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pt. „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”

46

Biuro Opracowań Ekologicznych Tajmyr
Vespidae Osowate
Osa dachowa Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Lepidoptera Motyle
Lycaenidae Modraszkowate
Czerwończyk żarek Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Nymphalidae Rusałkowate
Przestrojnik jurtina Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Przestrojnik likaon Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Rusałka osetnik Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Pieridae Bielinkowate
Bielinek kapustnik Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Mecoptera Wojsiłki
Panorpidae Wojsilkowate
Wojsiłka pospolita Panorpa communis Linnaeus, 1758
Neuroptera Sieciarki
Chrysopidae Złotookowate
Złotook zwyczajny Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Odonata Ważki
Calopterygidae Świteziankowate
Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Coenagrionidae Łątkowate
Łątka dzieweczka Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Tężnica wytworna Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Gomphidae Gadziogłówkowate
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Platycnemididae Pióronogowate
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Orthoptera Prostoskszydłe
Acrididae Szarańczowate
Skoczek zielony Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)
Tetrigidae Skakunowate
Skakun szydłówka Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)
Tettigoniidae Pasikonikowate
Pasikonik śpiewający Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)
Podłatczyn łąkowy Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)
Plecoptera Widelnice
Leutridae
Widelnica paskowana Leuctra hippopus (Kempny, 1899)
Nemouridae Nieszczetowate
Amphinemura standfussi (Ris, 1902)
Nemoura cinerea (Retzius, 1783)
Perlodidae Widłogonowate
Perlodes dispar (Rambur, 1842)
Trichoptera Chruściki
Limnephilidae Bagiennikowate
Chaetopteryx sp.
Halesus sp.
Rhyacophilidae
Rhyacophila sp.
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Ryc. nr 19. Kwietnica różówka.

Ryc. nr 20. Pająk Dolomedes fimbriatus.

Ryc. nr 21. Larwa ważki z rodzaju Gomphus wydobyta z koryta rzeki Skotawy.
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Ryc. nr 22. Larwa ważki Lestes z rodziny pałątkowatych.

Ryc. nr 23. Omięk (Lagria hirta).
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Ryc. nr 24. Hyphydrus ovatus.

Ryc. nr 25. Świtezianka błyszcząca.
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Ryc. nr 26. Krzyżak łąkowy.

Ryc. nr 27. Wtyk straszyk.
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Ryc. nr 28. Ryjkowiec Larinus sturnus.

Ryc. nr 29. Hydrachna Sp.

Ryc. nr 30. Zażartka dwupasa.
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Ryc. nr 31. Rynnica olchowa.

Ryc. nr 32. Łątka dzieweczka.

Ryc. nr 33. Larinus sturnus.
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Ryc. nr 34. Larwy Ryacophila Sp.

Ryc. nr 35. Donacia bicolora.

Ryc. nr 36. Dolerus germanicus.
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Ryc. nr 37. Pająk Clubiona sp.

Ornitologia (lic Krzysztof Beznar)
Opis terenu
Obszar inwestycji (Ryc_38 i 39) znajduje się we wsi Nożyno pomiędzy budynkami
szkoły (od zachodu), rzeką Skotawą (od północy), zamieszkałymi zabudowaniami
indywidualnymi (od wschodu) oraz asfaltową drogą gminną (od południa). Od
strony północnej w bezpośredniej odległości od inwestycji przebiega granica
Obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 a od południa graniczy z
Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Słupi PLB220002.

Ryc. nr 38. Lokalizacja inwestycji.
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Ryc. nr 39. Granice obszaru inwestycji.

Metodyka
W ramach kontroli terenowej, która odbyła się dnia 19 czerwca 2019,
skontrolowano wszystkie siedliska potencjalnie atrakcyjne dla ptaków na obszarze
oraz w promieniu 200 metrów od obszaru inwestycji. Wyszukiwano miejsca lęgów
ptaków, w tym gniazda i dziuple potencjalnie zasiedlane przez ptaki. Ponadto
odnotowano wszystkie gatunki ptaków występujące na badanym terenie, wraz ze
statusem
występowania
(żerujący,
migrujący,
zalatujący,
lęgowy).
Przeprowadzono ocenę siedlisk pod kątem występowania ptaków lęgowych, a
także możliwych większych skupisk ptaków żerujących czy odpoczywających w
trakcie migracji. Wykonano dokumentację fotograficzną wybranych elementów
krajobrazu, w tym zadrzewień, zakrzewień i potencjalnych miejsc występowania
fauny, a także rowów oraz dolinę rzeki Skotawy.
Wyniki
Podczas kontroli terenowej stwierdzono śpiewy godowe oraz żerowanie kilku
gatunków pospolitych ptaków lęgowych charakterystycznych dla krajobrazu
ekotonalnego, takich jak: cierniówka, zięba, gajówka, dzwoniec, szczygieł,
kapturka, makolągwa. Nad obszar inwestycji zalatywały oknówki i dymówki,
skowronki, grzywacze i gołębie domowe (hodowlane). W bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowań stwierdzono występowanie gatunków synantropijnych:
pliszka siwa (Ryc_40), kopciuszek, wróbel. Nie zaobserwowano migracji ptaków,
a jedynie lokalne przemieszczenia kilku stad szpaków.
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Tab.2. Lista gatunków ptaków

Lp.

Nazwa polska

Nazwa Łacińska

Status

01

Skowronek

Alauda Arvensis

zalatujący

02

Grzywacz

Columba palumbus

zalatujący

03

Dzwoniec

Chloris chloris

lęgowy

04

Szpak

Sturnus vulgaris

zalatujący/żerujący

05

Oknówka

Delichon urbicum

zalatujący/żerujący

06

Dymówka

Hirundo rustica

zalatujący/żerujący

07

Pliszka siwa

Motacilla alba

żerujący/lęgowy

08

Kapturka

Sylvia atricapilla

lęgowy

09

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

żerujący/lęgowy

10

Wróbel

Passer domesticus

żerujący/lęgowy

11

Makolągwa

Linaria cannabina

żerujący/lęgowy

12

Gajówka

Sylvia borin

lęgowy

13

Szczygieł

Carduelis carduelis

żerujący/lęgowy

14

Zięba

Fringilla coelebs

lęgowy

15

Cierniówka

Curruca communis

lęgowy

16

Gołąb domowy

Columba livia f. domestica

zalatujący

Spośród skontrolowanych drzew i krzewów, nie stwierdzono obecności dziupli i
gniazd. Przy czym dokładną ocenę zasiedlenia drzew przez ptaki utrudnia
intensywne ulistnienie drzew w obecnym okresie fenologicznym.
Nie stwierdzono obecności siedlisk lęgowych odpowiednich dla ptaków z
Załącznika nr 1 tzw. „Dyrektywy Ptasiej”. Pozostałe siedliska mogą być
zasiedlane przez inne niewymienione w tabeli pospolite gatunki lęgowe ptaków.
W okresie wiosennym i jesiennym można się spodziewać migracji drobnych
ptaków wróblowych przez cały obszar inwestycji, jednakże ze względu na
otoczenie zabudowaniami, migracja ta powinna być raczej śladowa i dotyczyć
może jedynie północnej granicy obszaru wzdłuż rzeki Skotawy.
Migracje dużych gatunków (żurawie, gęsi, kormorany) odbywają się na wysokim
pułapie i nie są istotne przy tego typu inwestycjach.
Nie należy się spodziewać większych zgrupowań ptaków w okresie dyspersji
polęgowej ani w sezonach migracji jesiennych czy wiosennych. W okresie
zimowym ptaki mogą być zwabiane w pobliże inwestycji poprzez ewentualne
dokarmianie przez ludzi. Dotyczyć to może kilku pospolitych gatunków sikor czy
łuszczaków.
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Wnioski
Omawiany teren charakteryzuje się przeciętną atrakcyjnością dla ptaków. Bliskość
zabudowań ogranicza liczbę ptaków do gatunków pospolitych przywykłych do
sąsiedztwa ludzi. Nie należy się spodziewać obecności gatunków rzadkich lub o
specjalnym statusie ochrony.
Mimo bliskiej odległości od terenów chronionych wyklucza się możliwość
negatywnego oddziaływania na gatunki będące przedmiotem ochrony tych
obszarów.
Omawiany teren nie znajduje się w przebiegu głównych tras migracji ptaków
przez obszar Środkowej Europy. Dla obszaru Polski jest to tak zwany „korytarz
północny” biegnący wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Nad obszarem inwestycji
może się potencjalnie odbywać migracja rozproszona, przy czym większość
migracji dalekodystansowych odbywa się na wysokich i bardzo wysokich
pułapach, jedynie przy gorszych warunkach pogodowych i ograniczonej
widoczności, ptaki obniżają pułap lotu. Na niskim pułapie mogą migrować drobne
ptaki wróblowe.
Zalecenia dla inwestora
Ze względu na charakter inwestycji nie przewiduje się żadnych zaleceń pod kątem
ptaków migrujących czy zimujących.

Ryc. nr 40. Pliszka siwa w obszarze inwestycji.
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Herpetofauna
W trakcie wykonywania inwentaryzacji ornitologicznych, malakologicznych i
entomologicznych, dokonywano obserwacji herpetofauny bytującej w obszarze
planowanej inwestycji. Ustalono obecność licznych osobników dorosłych oraz
kijanek żab zielonych (Pelophylax esculenta complex) a także pojedyncze kijanki
traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris). Gatunki te rozmnażają się w rowach
melioracyjnych, jakie znajdują się na terenie planowanej inwestycji.

Ryc. nr 41. Żaba zielona w rowie melioracyjnym na terenie planowanej inwestycji.

Ryc. nr 42. Kijanka traszki zwyczajnej wyłowiona z rowu melioracyjnego.
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Malakologia (dr Brygida Radawiec)
Inwentaryzację terenową mającą na celu poznanie składu gatunkowego
malakofauny zasiedlającej rzekę Skotawę oraz powierzchnię przybrzeżnej
podmokłej łąki wraz z przebiegającymi na niej dwoma kanałami przeprowadzono
17.07.2019 roku. Termin inwentaryzacji przypadł na szczyt sezonu
wegetacyjnego,
który
charakteryzuje
się
wysokimi
temperaturami
determinującymi zwiększoną aktywność ślimaków i małżów. Jest to
najkorzystniejszy termin badania malakofauny. Podczas prac terenowych
skontrolowano siedliska potencjalnego występowania ślimaków lądowych w
pasie przybrzeżnym rzeki oraz powierzchnię łąki wokół kanałów z wodą i
pomiędzy nimi a rzeką. W przypadku mięczaków wodnych zasiedlających rzekę
na odcinku planowanej inwestycji, do zebrania materiału posłużono się
czerpakiem hydrologicznym. Zaciągi kasarkiem, dzięki niedużej głębokości,
wykonano na całej szerokości koryta w trzech miejscach. Większe, bardziej
pospolite gatunki, oznaczono bezpośrednio w terenie, natomiast mniejsze przy
użyciu binokularu. Przy oznaczaniu okazów do
gatunku wykorzystano
następujące klucze: 1) Piechocki A. 1979. Fauna słodkowodna Polski. Mięczaki
(Mollusca). PWN Warszawa, 2) Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993.
Mięczaki. Małże. PWN Warszawa oraz 3) Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe
Polski. Mantis Olsztyn i 4) Piechocki A. Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016. Guide
to Freshwater and Marine Molusca of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kontrola terenowa wykazała występowanie łącznie 12 gatunków ślimaków (trzy
lądowe i dziewięć wodnych) oraz jeden gatunek małża.
Wśród ślimaków lądowych były to:
1. Bursztynka pospolita Succinea putris (L, 1758)
Okazy tego ślimaka licznie (>20 osobników) występowały na liściach trzciny
przy brzegu rzeki, natomiast tylko jeden okaz odnaleziono na łące. Bursztynka
należy do gatunków wilgociolubnych jest pospolita w całej Polsce. Nie
podlega ochronie.
2. Ślimak ogrodowy Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)
Jeden dorosły okaz znaleziono na liściach pokrzywy na łące. Jest to gatunek
związany głównie z lasami i zaroślami. W północnej i zachodniej Polsce
zaliczany jest do ślimaków częstych. Nie jest objęty ochroną.
3. Ślimak gajowy Cepaea nemoralis (L., 1758)
Dwie puste muszle wyszukano wśród wysokiej roślinności zielnej łąki. Jest to
gatunek bardzo powszechnie występujący na Pomorzu. Nie podlega ochronie.
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Ślimaki wodne i małże wyłowione z rowów melioracyjnych na łące oraz
wzdłuż linii brzegowej Skotawy:
1.

2.

3.

4.

5.

Błotniarka moczarowa Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
Pięć dorosłych ślimaków wyłowiono z dna kanałów na łące. Błotniarka ta
zamieszkuje małe, płytkie zbiorniki wód słodkich, stojące lub o słabym
prądzie. Nie jest objęta ochroną.
Błotniarka stawowa Lymnaea stagnalis (L., 1758)
Odnaleziono jednego żywego ślimaka i jedną pustą muszlę. Gatunek ten
zaliczany jest do najpospolitszych błotniarek z nizinnej części kraju.
Występuje prawie we wszystkich typach zbiorników. Nie jest objęty ochroną.
Zatoczek ostrokrawędzisty Anisus vortex (L., 1758)
W odłowionym materiale znaleziono dwa żywe osobniki. Zatoczek
ostrokrawędzisty zamieszkuje głównie drobne i zarośnięte zbiorniki wody
stojącej. W strumieniach i wolno płynących rzekach spotykany jest rzadziej.
W Polsce uznawany jest za gatunek pospolity w części nizinnej. Nie podlega
ochronie.
Zatoczek białawy Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
Stwierdzono obecność 6 pustych muszli tego ślimaka. Gatunek ten spotykany
jest pospolicie w wodach zarówno stojących jak i płynących, głównie na
obszarach nizinnych i wyżynnych. Charakteryzuje się dużą odpornością na
czynniki środowiskowe, zwłaszcza zanieczyszczenie wód (gatunek βmezosaprobowy) oraz zmienne pH, od 5,2 do 7,8. Nie podlega ochronie.
Zatoczek rogowy - Planorbarius corneus (L., 1758)
Wyłowiono 9 muszli tego ślimaka. Zatoczek rogowy występuje głównie w
wodach stojących lub wolno płynących z bogatą roślinnością. W Polsce
zaliczany jest do gatunków pospolitych i licznych. Nie podlega ochronie.

Ponadto w osadzie z rowów stwierdzono obecność jednego gatunku małża:
1.

Kulkówka rogowa Sphaerium corneum (L., 1758)
Wyłowiono dwa dorosłe okazy małża. Gatunek ten spotykany jest w bardzo
różnych typach wód bieżących i stojących. Największą liczebność osiąga w
zbiornikach żyznych. Jest on odporny na zanieczyszczenia oraz deficyty
tlenu. Wykazuje dużą aktywność filtracyjną. Nie podlega ochronie.

W materiale pobranym z rzeki Skotawy zidentyfikowano następujące gatunki
ślimaków i małżów:
1. Rozdepka rzeczna Theodoxus fluviatlis (L., 1758)
Wyłowiono 13 żywych ślimaków. Gatunek ten spotykany jest pospolicie w
stawach oraz rzekach o wolnym nurcie, na kamieniach oraz roślinach. Nie jest
objęty ochroną.
2. Zagrzebka pospolita Bithynia tentaculata (L., 1758)
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3.

4.

5.

6.

7.

Wyłowiono 3 dorosłe osobniki rzeczki. Gatunek ten spotykany jest pospolicie
w stawach oraz rzekach o wolnym nurcie, na kamieniach oraz roślinach. Nie
jest objęty ochroną.
Rozdętka pospolita Physa fontinalis (L., 1758)
Stwierdzono obecność jednego żywego osobnika i jednej pustej muszli.
Gatunek zasiedla wody stojące lub wolnopłynące, obficie zarośnięte. Nie
podlega ochronie.
Błotniarka jajowata Lymnea peregra (O. F. Müller, 1774)
W materiale z dna pozyskano sześć dorosłych osobników. Ślimak ten
występuje w wodach różnego typu. Może prowadzić amfibiotyczny tryb życia.
Należy do gatunków często spotykanych i nie jest objęty ochroną.
Zatoczek białawy Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
Wyłowiono jedną, lekko uszkodzoną muszlę tego zatoczka. Gatunek jak
wspomniano wyżej nie podlega ochronie.
Zatoczek ostrokrawędzisty Anisus vortex (L., 1758)
Pozyskano jeden dorosły okaz tego ślimaka. Gatunek ten jak wspomniano
wyżej nie podlega ochronie.
Kulkówka rogowa Sphaerium corneum (L., 1758)
Dwa młode osobniki tego małża odłowiono z dna rzek. Gatunek ten jak
wspomniano wyżej nie podlega ochronie.

Wszystkie stwierdzone w zebranym materiale gatunki należą do często
spotykanych i w większości pospolitych. Nie odnotowano żadnych gatunków
chronionych (w myśl prawodawstwa polskiego jak i europejskiego) lub rzadkich.

Ryc. nr 43. Zatoczek białawy.
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Ryc. nr 44. Żywy okaz bursztynki pospolitej, uszkodzona muszla zatoczka
białawego i żywy osobnik kulkówki rogowej.

Ryc. nr 45. Muszla zatoczka ostrokrawędzistego.

Ryc. nr 46. Muszla błotniarki moczarowej.
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Ryc. nr 47. Muszla ślimaka gajowego.

Ryc. nr 48. Uszkodzona muszla zatoczka białawego.

Ryc. nr 49. Ślimak ogrodowy.
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Ryc. nr 50. Rozdepka rzeczna.

3.7 Wody powierzchniowe
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajduje się 26 jezior, a wody
powierzchniowe stanowią 4% powierzchni gminy. Osią hydrograficzną gminy jest
rzeka Łupawa wraz z jeziorem Jasień i dopływami Obrową i Doliną Jadwigi.
Większa część gminy położona jest w zlewni rzeki Łupawy, część południowo –
zachodnia w zlewni rzeki Słupi, a fragment północny gminy w zlewni Łupawy.
Jedynym ciekiem powierzchniowym mającym znaczenie dla realizacji
przedmiotowej inwestycji, jest rzeka Skotawa. Ciek ten o całkowitej długości
wynoszącej 44,6 km (wg. innych źródeł 50,1 km), posiada zlewnię o powierzchni
wynoszącej 112,7 km. Źródliskowy oraz ujściowy odcinek rzeki przepływa przez
teren Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, a środkowy odcinek w całości znajduje
się w jego otulinie. Rzeka Skotawa wraz z częścią dopływów objęta jest również
obszarem Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052.

Ryc. nr 51. Położenie działki na podkładzie Rastrowej Mapy Hydrogeologicznej Polski
(Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa 2010 r.).
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3.8 Wody podziemne
Niewielki obszar w północno - zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka leży w
zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 115 „Łupawa”.
Zbiornik ten zaliczamy do międzymorenowych, czwartorzędowych o średniej
głębokości zalegania zwierciadła warstwy wodonośnej wynosi 50 m.
W obszarze inwestycji wody gruntowe występują na niewielkiej głębokości, ok.
0,5 m (na obecnym etapie badań hydrogeologicznych nie przeprowadzano).
3.9 Stan powietrza atmosferycznego
Gmina Czarna Dąbrówka, zaliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 914), do „Strefy pomorskiej”
o kodzie PL2202. Wyniki badań poszczególnych parametrów zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego w tej strefie, prezentowane sukcesywnie przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w corocznych
„Raportach o stanie środowiska w województwie pomorskim”.
Stan jakości powietrza atmosferycznego nie ma znaczenia dla przedmiotowej
inwestycji.
3.10
Klimat akustyczny
Najbliższe tereny chronione akustycznie odległe są od planowanego gospodarstwa
o ok. 50 m – jest to szkoła przylegająca od strony zachodniej oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, położona w odległości ok. 50 m w kierunku
wschodnim. Obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu przemysłowego, zgodnie z
tabelą nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 112); wynoszący:



50 dB w porze dziennej (godz. 6.00 – 22.00),
40 dB w porze nocnej (godz. 22.00 – 6.00).

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu, brak jest
jakichkolwiek antropogenicznych źródeł hałasu akustycznego.
3.11 Opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w
rozumieniu tej ustawy
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach
obszarowych, prawnych form ochrony przyrody, tj. w obszarze Natura 2000
Dolina Słupi PLH220052 (wyłącznie ujęcie wody), a także w otulinie Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
Odległości od najbliżej położonych obszarów chronionych wynoszą:
- 20 m od obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB 220002,
- 20 m od Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
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Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w oparciu o mapę przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce
opracowaną w 2011 r. przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie
Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza
Jędrzejewskiego.

Ryc. nr 52. Położenie planowanej inwestycji na tle obszarowych form ochrony przyrody (bez
PKDS, zajmującego wraz z otuliną cały obszar zdjęcia).

Ryc. nr 53. Lokalizacja inwestycji na tle przebiegu korytarzy ekologicznych w obszarze między
Słupskiem, Bytowem i Lęborkiem.
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3.12 Opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych
i chemicznych wód
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z
2016 r., poz. 1911), rzeka Skotawa z jeziorem Skotawsko Wielkie do ujścia rzeki
Granicznej (bez rzeki Maleniec), zaliczana jest do Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych określonych symbolem RW20002347266. Typ rzeki 23 –
potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych.
Posiada status naturalnej części wód, o stanie ogólnym dobrym, z brakiem
występowania zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych. Zgodnie z zapisami
Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, dla naturalnych
części wód, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Zgodnie z Kartą
Charakterystyk JCWP (opublikowaną na stronie RZGW w Gdańsku), wartościami
granicznymi celu środowiskowego dla pięciu wskaźników fizyko – chemicznych
oznaczanych w wodach poprodukcyjnych z gospodarstwa rybackiego i
wprowadzanych do wód, są następujące wartości:
Zawiesina ogólna – 19,3 mg/l
BZT5 – 4,1 mg/l
ChZTCr – 79 mg/l
Azot ogólny – 4,5 mg/l
Fosfor ogólny – 0,4 mg/l
Na rzece Skotawie zainwentaryzowano 5 istniejących obiektów gospodarki
rybackiej; a także 1 obiekt planowany do budowy. Ich kilometraż liczony według
urządzeń piętrzących bądź kilometrażu wylotu (Gogolewo), jest następujący:
6+800 – stawy pstrągowe w Dębnicy Kaszubskiej
8+965 – stawy pstrągowe w Starniczkach
16+160 – stawy pstrągowe w Jamrzynie
24+865 – stawy pstrągowe z recyrkulacją wód z ujęcia podziemnego w Gogolewie
– planowane
29+849 – stawy pstrągowe i MEW w Jaworach (MEW fizycznie nieczynna,
gospodarstwo rybackie działa)
36+750 – stawy pstrągowe w Nożynku
Fizycznie na dzień 1 listopada 2018 r., produkcję rybacką na rzece prowadzi 6
obiektów (Dębnica Kaszubska, Starniczki, Jamrzyno, Jawory, Nożynko, przy
czym wszystkie istniejące obiekty położone są poniżej planowanego gospodarstwa
jesiotrowego, którego wylot wód zlokalizowany będzie w km 37+970, a więc
ponad 1 km powyżej najbliższego gospodarstwa rybackiego.
3.13 Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów
przyrodniczych
Nie wykorzystywano innych danych, tj. nie ujętych w zapisie raportu, na
podstawie których dokonano by opisu elementów przyrodniczych.
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4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór
badań
terenowych
przeprowadzonych
na
potrzeby
scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli
została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki
Na potrzeby opracowania raportu, wykonano branżowe inwentaryzacje przyrodnicze
miejsca planowanego do przekształcenia na skutek prowadzenia prac budowlanych i
obszarów bezpośrednio przyległych. Inwentaryzacja była prowadzona w okresie
czerwiec-sierpień 2019 r. metodą marszrutową tj. polegającą na przejściu terenu
inwestycji przez ekspertów przyrodniczych z poszczególnych dziedzin i notowaniu
występującej roślinności oraz zwierząt.
Szczegółowe wyniki inwentaryzacji przedstawiono w punktach 3.5 i 3.6 niniejszego
raportu.

5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się następujące zabytki wpisane do
Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego:
do data
uwagi
wpisu
do
rejestru
Wojewódzki Konserwator 1959dawny
rejestr
Zabytków w Koszalinie
09-22
zabytków
woj.
słupskiego - nr 54

obiekt

182

Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Koszalinie

196005-25

Mikorowo

3.

229

Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Koszalinie

196108-28

kościół parafialny
p.w. Św.
Kazimierza
Młyn wodny

4.

364

Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Koszalinie

196504-15

Park i spichlerz

Jasień

5.

1619

Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Słupsku

199612-30

Zespół parkowo pałacowy

Kartkowo

Lp.

nr
w organ
rejestrze rejestru
zabytków

1.

118

2.

wpisujący

dawny rejestr
zabytków woj.
słupskiego - nr 80
dawny rejestr
zabytków woj.
słupskiego - nr 91
dawny rejestr
zabytków woj.
słupskiego nr 55 –
park, nr 56 –
spichlerz
dawny rejestr
zabytków woj.
słupskiego - nr 351

miejscowość

kościół
filialny Jasień
p.w. Bożego Ciała
z otoczeniem

Otnoga
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6. Opis krajobrazu,
zlokalizowane

w

którym

dane

przedsięwzięcie

ma

być

Morfologicznie, krajobraz planowanej inwestycji jest typowym krajobrazem zwartej
zabudowy wiejskiej, z dominującymi w przestrzeni budynkami 2 piętrowej szkoły w
Nożynie. Budynki te posiadają wysokość kilkunastu metrów i stanowią lokalną
dominantę krajobrazową.

Ryc. nr 54. Widok terenu inwestycji – rzut w kierunku zachodnim z widocznymi budynkami szkoły,
stanowiącymi lokalną dominantę krajobrazową.

7. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w
szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
– w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
Planowane przedsięwzięcie może powodować kumulowanie oddziaływań wyłącznie z
innymi gospodarstwami rybackimi na rzece Skotawie. Na rzece zainwentaryzowano 5
istniejących obiektów gospodarki rybackiej; a także 1 obiekt planowany do budowy
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(Gogolewo). Ich kilometraż liczony według urządzeń piętrzących bądź kilometrażu
wylotu (Gogolewo), jest następujący:
6+800 – stawy pstrągowe w Dębnicy Kaszubskiej
8+965 – stawy pstrągowe w Starniczkach
16+160 – stawy pstrągowe w Jamrzynie
24+865 – stawy pstrągowe z recyrkulacją wód z ujęcia podziemnego w Gogolewie –
planowane
29+849 – stawy pstrągowe i MEW w Jaworach
36+750 – stawy pstrągowe w Nożynku
Fizycznie na dzień 25 października 2019 r., produkcję rybacką na rzece prowadzi 5
obiektów (Dębnica Kaszubska, Starniczki, Jamrzyno, Jawory, Nożynko), przy czym
wszystkie istniejące obiekty położone są poniżej planowanego gospodarstwa
jesiotrowego, którego wylot wód zlokalizowany będzie w km 37+970, a więc ponad 1
km powyżej najbliższego gospodarstwa rybackiego.

8. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne
informacje o środowisku oraz wiedzę naukową
Zaniechanie realizacji inwestycji polegającej na „Budowa zespołu stawów
jesiotrowych w Nożynie”, oznaczać będzie następujące skutki środowiskowe i
społeczno – gospodarcze:
 brak zabudowy terenów biologicznie czynnych głównie z roślinnością
szuwarową i typową dla zespołu łąk wilgotnych, o pow. ok. 0,85 ha,
 brak zmian w siedlisku rozrodczym płazów, polegających na likwidacji części
rowów melioracyjnych oraz utworzeniu nowego zbiornika wodnego
dostępnego dla herpetofauny (laguna osadnika),
 pozostawienie w stanie istniejącym zbiorowisk roślinnych, jakie wytworzyły
się na terenie działek ewidencyjnych przeznaczonych pod realizację
planowanej inwestycji,
 brak niewielkiej emisji hałasu do środowiska powodowanej przez urządzenia
na terenie planowanego gospodarstwa,
 brak produkcji odpadów należących do różnych kategorii, zgodnie z punktem
2.3.4 niniejszego raportu,
 niewprowadzanie do wód powierzchniowych śladowych ilości produktów
przemiany materii ryb (substancji biogennych),
 niewykorzystywanie zasobów środowiska w postaci wód powierzchniowych w
ilości do 40l/s [144 m3/h].
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9. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub
jego oddziaływania
9.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant
alternatywny
Wariant „0” – zaniechania realizacji inwestycji
Wariant zerowy przewiduje całkowitą rezygnację z realizacji przedmiotowej
inwestycji. W takim przypadku inwestorzy, tj. Beata i Michał Cybulscy działki 128 i
129 użytkować będą w sposób zgodny z obecnym, tj. jako łąkę, częściowo z
przeznaczeniem na plantację borówki amerykańskiej.
Wariant „A” – proponowany przez inwestora
W ramach wariantu „A” przewiduje się wykonanie:
 ujęcia brzegowego wody z rzeki Skotawy w jej km 38+100 w formie komory
wlotowej z kratą o prześwicie 1,5 mm,
 rurociągu PVC o średnicy ø500 mm i łącznej długości L=27m,
 piaskownika – komory dwudzielnej, betonowej o wymiarach 8,40 x 16,0 m,
 rowu zasilającego o długości 44,0 m i szerokości w dnie 1,0 m, nachylenie
skarp 1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 rurociągów zasilających stawy z PVC średnicy ø160÷200 mm,
 stawów o konstrukcji drewnianej, żelbetowej bądź z tworzyw sztucznych, o
wymiarach
3,5 x 10 x 1,5 m – 14 szt.
3,5 x 15 x 1,5 m – 7 szt.
 rowu odprowadzającego o długości 36 m, szerokości dna 1,0 m, o nachyleniu
skarp 1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 mikrosita oczyszczającego wody poprodukcyjne,
 oczyszczalni biologicznej (laguny) o powierzchni F=2325 m2 i pojemności
V=2557 m3,
 studni zrzutowej wody z laguny do rzeki Skotawy w km 37+970 km,
 instalacji solarnej do podgrzewania wody produkcyjnej,
 fundamentu – płyty żelbetowej do posadowienia zbiornika na ciekły tlen,
 domu mieszkalnego typu Kania WRN 1132 o pow. zabudowy do 62,2 m2,
 budynku gospodarczego typu Murator G21a – wiata garażowa z
pomieszczeniem gospodarczym WAJ3348 o pow. zabudowy do 63,1 m2,
 placów manewrowych, dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych o
szerokości do 4,0 m, utwardzonych pospółkiem żwirowym,
 ogrodzenia obiektu,
 studni na osady o pojemości 18,0 m3,
 brodzika dezynfekcyjnego,
 odwodnienia (melioracji) terenu.
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Wariant „B” – alternatywny lokalizacyjnie
W ramach wariantowania alternatywnego lokalizacyjnie, przewiduje się budowę
stawów w południowej części działek 128 i 129, tj. w większym oddaleniu od koryta
rzeki Skotawy. Wariantowanie alternatywne polegające na budowie zespołu stawów
jesiotrowych na terenie działek innych niż planowane jest niemożliwe, z powodu
braku odpowiednich lokalizacji będących w dyspozycji inwestorów.
Wariant „C” – alternatywny technologicznie
Wariant alternatywny technologicznie, zakłada budowę zespołu stawów według
założeń technologicznych wariantu „A”, bez jego wyposażania w instalację solarną do
podgrzewania wody produkcyjnej.
9.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska naturalnego wraz z
uzasadnieniem wyboru
Wybór wariantu i jego uzasadnienie:
Inwestorzy zdecydowali się na realizację wariantu „A”, tj. polegającego na budowie
od podstaw gospodarstwa rybackiego zasilanego wodą z ujęcia powierzchniowego z
rzeki Skotawy, położonego w północnej części działek 128 i 129; które zajmować się
będzie produkcją żywca jesiotrowego od narybku drobnego (5 gram), do ryby
handlowej o masie 3÷4 kg) kg, zgodnie z wariantem inwestorskim „A”.
Podstawowymi argumentami przemawiającymi za wyborem tego rozwiązania i
wariantu inwestycyjnego są:
 wyłączenie pod zabudowę możliwie niewielkich powierzchni biologicznie
czynnych w związku z lokalizacją obiektu bliżej linii brzegowej rzeki,
 mniejszy zakres prac ziemnych i budowlanych, gdyż wariant pozwala na
zachowanie części istniejącej zieleni łąkowej znajdującej się od strony wjazdu
do gospodarstwa wraz z rowami melioracyjnymi stanowiącymi miejsce
rozrodu i bytowania płazów,
 pełniejsze wykorzystanie obiektu przez przedłużenie okresu żerowania ryb
(przyrostu) na okres jesienno – zimowy i wiosenny, dzięki podgrzaniu wody
produkcyjnej w instalacji kolektora słonecznego.

10.
Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych
wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej,
na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne
z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko
Oddziaływanie wariantu „0” – zaniechania realizacji inwestycji.
Oddziaływanie tego wariantu jest zbieżne z oddziaływaniami opisanymi w rozdziale 8
niniejszego raportu i są następujące:
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 brak zabudowy terenów biologicznie czynnych głównie z roślinnością
szuwarową i typową dla zespołu łąk wilgotnych, o pow. ok. 0,85 ha,
 brak zmian w siedlisku rozrodczym płazów, polegających na likwidacji części
rowów melioracyjnych oraz utworzeniu nowego zbiornika wodnego
dostępnego dla herpetofauny (laguna osadnika),
 pozostawienie w stanie istniejącym zbiorowisk roślinnych, jakie wytworzyły
się na terenie działek ewidencyjnych przeznaczonych pod realizację
planowanej inwestycji,
 brak niewielkiej emisji hałasu do środowiska powodowanej przez urządzenia
na terenie planowanego gospodarstwa,
 brak produkcji odpadów należących do różnych kategorii, zgodnie z punktem
2.3.4 niniejszego raportu,
 niewprowadzanie do wód powierzchniowych śladowych ilości produktów
przemiany materii ryb (substancji biogennych),
 niewykorzystywanie zasobów środowiska w postaci wód powierzchniowych w
ilości do 40l/s [144 m3/h].
Oddziaływanie wariantu „A” – proponowanego przez inwestora oznacza:
Wariant ten będzie miał następujące oddziaływania na środowisko:
 wprowadzanie wylotem w km 37+970 wód poprodukcyjnych spełniających
wymagane prawem parametry przyrostu zanieczyszczeń, tj. wynoszące:
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Najwyższy dopuszczalny
wzrost ilości substancji

1.

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

3

mg O2/l

7

mg/l
mg N/l
mg P/l

6
1
0,1

2.
3.
4.
5.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
(ChZTCr)
Zawiesiny ogólne
Azot ogólny
Fosfor ogólny

 stałe wprowadzanie śladowych i niepoliczalnie małych ilości gazów, pyłów i
substancji odorowych do powietrza atmosferycznego w obrębie gospodarstwa –
nie powodujące przekraczania dopuszczalnych stężeń poszczególnych substancji
w powietrzu, w tym progu wyczuwalności zapachowej,
 spowoduje przekształcenie terenu o powierzchni ~8.500 m2,
 spowoduje wystąpienie w krajobrazie miejscowości Nożyno nowej zabudowy
mieszkalnej i rybackiej,
 spowoduje powstanie śladowej emisji gazów i pyłów do środowiska, jaka
powstawać będzie na etapie realizacji przedsięwzięcia,
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 spowoduje emisje hałasu akustycznego do środowiska na etapie realizacyjnym i
eksploatacyjnym (wyłącznie o skali lokalnej, niepowodujących przekroczenia
dopuszczalnych norm w obszarach podlegających ochronie akustycznej),
 spowoduje wytworzenie odpadów głównie o charakterze budowlanym na etapie
realizacji inwestycji a także niewielkiego, stałego strumienia odpadów na etapie
eksploatacji.
Ryzyko powstania i oddziaływania podczas poważnej awarii
Zgodnie z definicją zawartą art. 3, pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zmianami) za
poważną awarię uznaje się zdarzenie, a w szczególności emisję, pożar lub eksplozję,
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Na terenie planowanego obiektu, nie
stosuje się i nie przechowuje się substancji niebezpiecznych mogących wywołać
przedmiotowe zagrożenie, nie przewiduje się także występowania ilości i rodzajów
substancji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
138).
W trakcie eksploatacji projektowanego obiektu rybackiego, nie istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz ryzyko znacznego
zanieczyszczenia środowiska. Ponadto kategoria awarii przemysłowej nie dotyczy
gospodarstw rolnych, a taka będzie kwalifikacja powstałego obiektu.
Ewentualne zagrożenia ze strony czynników naturalnych, w skali lokalnej (tj. nie
wypełniające definicji katastrofy naturalnej i klęski żywiołowej), związane mogą być
z rozszczelnieniem układu rozprowadzającego ciekły tlen np. na skutek wypadku
drogowego – w takim przypadku nastąpi krótkotrwały, lokalny wypływ czystego tlenu
do środowiska, niepowodujący znacznych szkód lub zagrożeń.
Instalacja gospodarstwa nie będzie podłączona będzie do sieci internetowej, zatem
charakteryzować się będzie brakiem podatności na cyberataki.
Oddziaływanie wariantu „B” – alternatywnego lokalizacyjnie
Lokalizacja obiektu dalej od linii brzegowej rzeki Skotawy, jaką przewiduje realizacja
wariantu alternatywnego lokalizacyjnie „B”, spowoduje:
 większą skalę zabudowy rowów melioracyjnych stanowiących miejsce zerowania i
bytowania płazów,



zwiększenie negatywnego oddziaływania krajobrazowego w związku z
lokalizacją obiektu bliżej drogi tj. bliżej obszaru penetrowanego przez
mieszkańców.

Oddziaływanie wariantu „C” – alternatywnego technicznie:
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Oddziaływanie wariantu „C”, przewidującego budowę identycznego obiektu jak w
wariancie „A”, z różnicami dotyczącymi obecności bądź braku instalacji solarnej do
podgrzewania wody produkcyjnej, oznacza następujące oddziaływania:
 budowę instalacji solarnej o powierzchni zabudowy wynoszącej do 60 m2,
 wydłużenie okresu żerowania ryb w okresie jesienno – zimowym i
wynikających z tego emisji substancji biogennych,
 potencjalne oddziaływanie świetlne (refleksy świetlne) na ptaki – zostanie ono
zminimalizowane przez zastosowanie paneli pokrytych powłoką
antyrefleksyjną.

11.

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

11.1 Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze
Wpływ na ludzi:
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki życia okolicznej
ludności oraz stan czystości powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny pod
warunkiem zrealizowania jej w wariancie inwestycyjnym „A”. Realizacja wariantu
zerowego oznaczałaby utrzymanie stanu obecnego zagospodarowania terenu
inwestycji. Realizacja wariantu „B” w zakresie oddziaływań na ludzi oznacza
oddziaływania identyczne z wariantem „A” z różnicą dotyczącą mniejszych
oddziaływań krajobrazowych. Realizacja wariantu „C” wiązałaby się dla okolicznej
ludności z oddziaływaniami identycznymi jak w wariancie „A”.
Inwestycja w wariancie „A”, nie spowoduje wprowadzania do powietrza
jakichkolwiek zanieczyszczeń gazowych, pyłowych bądź odorowych a także emisji
akustycznych, powodujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów odniesienia,
przez co nie będzie miała wpływu na obniżenie jakości życia ludności.
Oddziaływanie na rośliny:
Oddziaływanie to dotyczy przekształcenia i wynikającego z niego zniszczenia
roślinności łąkowej, szuwarowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na
powierzchni ok. 8.500 m2 i trwałego jej zajęcia pod zabudowę i urządzenia
gospodarstwa w wariantach „A” oraz „B” i „C”. Realizacja wariantu zerowego
oznaczałaby pozostawienie tej roślinności w stanie nienaruszonym.
Oddziaływanie inwestycji na zwierzęta:
Oddziaływanie na faunę wariantów „A”, „B” i „C” jest ograniczone do znacznego
zmniejszenia powierzchni rozrodczej i żerowiskowej oraz miejsc bytowania drobnej
fauny – głównie płazów w rowach melioracyjnych, oraz utworzeniem nowej takiej
powierzchni, którą stanowić będzie laguna osadnika. Laguna zostanie wykonana w
taki sposób, aby zachować jej płynne (drożne w zakresie migracji płazów) połączenie
z istniejącą siecią rowów melioracyjnych oraz z płaskimi, łatwo dostępnymi brzegami,
ułatwiającymi płazom i pozostałej drobnej faunie migrację z laguny na ląd i w
odwrotnym kierunku. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sumaryczna powierzchnia lustra
wody dostępna dla płazów i pozostałej drobnej fauny – wzrośnie.
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Oddziaływania inwestycji na grzyby:
Inwestycja w żadnym z wariantów nie spowoduje oddziaływań na grzyby oraz ich
siedliska a także zbiorowiska porostów, w związku z ich całkowitym brakiem w
obszarze planowanego przedsięwzięcia.
Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze:
Nie będzie występować w żadnym z wariantów w związku z brakiem takich
zbiorowisk w obszarze inwestycji i brakiem oddziaływań mogących negatywnie
wpływać na stan siedlisk przyrodniczych znajdujących się w oddaleniu od
gospodarstwa.
Oddziaływanie na wodę:
Wpływ inwestycji na wodę w wariantach „A”, „B” oraz „C” jest podobny i oznacza
wprowadzanie identycznej ilości tj. 40 l/s wód poprodukcyjnych do środowiska –
rzeki Skotawy.
Oddziaływanie na powietrze:
Oddziaływanie na powietrze jest identyczne we wszystkich wariantach i dotyczy
śladowego, zorganizowanego i niezorganizowanego substancji gazowych i pyłu do
powietrza atmosferycznego w ilościach niepowodujących mierzalnego obniżenia
jakości powietrza wokół planowanego obiektu.
Wpływ przedsięwzięcia na klimat oraz mikroklimat w najbliższej okolicy nie jest
przewidywany w żadnym z wariantów realizacyjnych.
11.2 Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz
Planowana inwestycja w wariantach „A” „B” i „C”, będzie mieć ograniczony wpływ
na powierzchnię ziemi, dotyczący wyłącznie przekształcenia oraz trwałej zabudowy
powierzchni ok. 8.500 m2. W wariancie zerowym powierzchnia terenu nie ulegnie
żadnym przekształceniom. Inwestycja w żadnym wariancie nie spowoduje powstania
ryzyka wystąpienia ruchów masowych w tym spełzywania bądź erozji gruntu.
Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz będzie ograniczony do najbliższej okolicy, gdzie
widoczne będą zabudowania gospodarstwa wraz z wysokim na max. 8 m zbiornikiem
na ciekły tlen.
11.3 Dobra materialne
Wpływ na dobra materialne nie będzie występować w żadnym z wariantów
inwestycyjnych.
11.4 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków
Planowana inwestycja w żadnym z wariantów nie spowoduje wpływu na stan
zachowania zabytków znajdujących się w rejestrze i ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak
jest terenów podlegających ochronie archeologicznej.
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11.5 Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych
Planowana inwestycja polegająca na „Budowie zespołu stawów jesiotrowych w
Nożynie”, nie będzie mieć istotnego, negatywnego oddziaływania na jakąkolwiek
formę ochrony przyrody, gdyż:
 Obszar planowanej inwestycji jedynie fragmentarycznie położony jest na obszarze
chronionym (ujęcie wody na obiekt).
 W miejscu planowanych stawów stwierdzono występowanie populacji płazów
podlegających ochronie gatunkowej, jednak sposób wykonania laguny zapewnia
zachowanie ich siedlisk i miejsc rozrodu.
 Inwestycja nie jest związana z zabudową siedlisk przyrodniczych.
 Emisje gazowe i pyłowe kierowane do środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
inwestycji, nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężenia
poszczególnych substancji i energii w środowisku, przez co nie spowodują
negatywnego, bezpośredniego i pośredniego wpływu na siedliska przyrodnicze
oraz faunę znajdującą się w pewnym oddaleniu od obiektu.
 Przedsięwzięcie nie spowoduje powstania przeszkód migracyjnych, w tym
przeszkód hydromorfologicznych w korycie rzeki Skotawy, które mogłyby
utrudniać migrację fauny pomiędzy poszczególnymi obszarami chronionymi, bądź
mogłyby naruszać ciągłość korytarzy ekologicznych.
Planowane przedsięwzięcie związane jest z chowem i hodowlą ryb jesiotrowatych na
niewielką skalę, z zastosowaniem dwustopniowego systemu oczyszczania wód
poprodukcyjnych (mikrosita i oczyszczalni biologicznej). Wody poprodukcyjne z
gospodarstwa będą spełniać dopuszczalne parametry przyrostu zanieczyszczeń, przez
co nie będą posiadać prawnego statusu ścieków.
Z informacji autora KIP wynika, że rzeka Skotawa na wysokości planowanego
przedsięwzięcia bądź w jego pobliżu, może stanowić siedlisko 3260 – nizinne i
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis.
Podstawowym rodzajem oddziaływania, jakie na powyższe siedlisko może mieć
planowane gospodarstwo rybackie, jest emisja zawiesiny ogólnej do wód rzeki
Skotawy. Zastosowanie dwustopniowego oczyszczania wód poprodukcyjnych,
zapewniającego redukcję w I etapie (mikrosita) 90% i w II etapie (laguna) 74%
zawiesiny ogólnej (łącznie zredukowane zostanie ~ 97% zawiesiny, włącznie z częścią
zawiesiny wprowadzaną wraz z wodami pobieranymi z rzeki Skotawy na cele
produkcyjne. Powyższe wskazuje na śladowe i trudno policzalne oddziaływanie w
zakresie emisji zawiesiny do wód i równie nieznaczące oddziaływanie na siedliska
przyrodnicze, stanowiące przedmiot ochrony i zależne bezpośrednio od rzeki Skotawy
bądź hydrologicznie z nią powiązane.
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11.6 Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane
przez właściwy organ, tj. zakres i szczegółowość wymaganych danych
pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz
elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy
Wszystkie elementy raportu wymagane przez Organ prowadzący postępowanie, tj.
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, zostały ujęte w poszczególnych jego rozdziałach.
11.7 Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f
Sumaryczny wpływ realizacji planowanej inwestycji pt. „Budowa zespołu stawów
jesiotrowych w Nożynie”, na poszczególne elementy środowiska w etapie
eksploatacyjnym, określa poniższa tabela:
Sumaryczny wpływ inwestycji na
poszczególne komponenty środowiska.
Oszacowany stopień oddziaływania na środowisko w trakcie eksploatacji
Elementy środowiska
WBD
jakość powietrza i
warunki klimatyczne
gleby
wody podziemne i
warunki hydrologiczne
wody powierzchniowe i
warunki hydrologiczne
klimat akustyczny
krajobraz
funkcjonowanie
ekosystemów
dziedzictwo
historyczne i kulturowe
użytkowanie terenu

WP

WI

WZ

WNZ
X

BW

X
X
X
X
X
X
X
X

Klasyfikacja oddziaływań (stosowana przy sumarycznej ocenie
oddziaływań):








BW – brak wpływu – całkowity brak oddziaływania;
WNZ – wpływ nieznaczący – nie powodujący mierzalnych (odczuwalnych)
skutków w środowisku;
WZ – wpływ znaczący – oddziaływanie zauważalne i mierzalne - od 10-15 %
odpowiedniego standardu jakości w komponencie;
WI – wpływ istotny – powodujący zasadniczą zmianę: 15-35 % określonych
parametrów jakości środowiska w danym komponencie;
WP – wpływ poważny – oddziaływanie mogące powodować wyczerpanie
chłonności środowiska – ryzyka okresowego, ale mieszczącego się w granicach
częstości występowania przekraczania standardów jakości poza terenem
inwestycji;
WBD – wpływ bardzo duży – oddziaływanie mogące z dużym
prawdopodobieństwem powodować naruszenie standardów jakości środowiska
lub pełne zniszczenie jego zasobów na obszarze oddziaływania.
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12. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z
uwzględnieniem informacji, o których mowa w rozdz. 9 i 10
Uzasadnienie wyboru wariantu „A”, zawarte zostało w rozdziale 9.2 niniejszego
raportu (str. 73).

13. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz
opis
przewidywanych
znaczących
oddziaływań
planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i
chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia
przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji
13.1 Metodyka prac i analiz zastosowanych podczas sporządzania raportu
Przy opracowaniu niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na: „Budowie zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie” zastosowano
następujące metody oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, obszary
Natura 2000, zdrowie ludzi, dobra materialne, krajobraz i dziedzictwo kulturowe:
 Metodę planowania czynnikowego wykorzystaną do zoptymalizowania
czynników technicznych i technologicznych inwestycji.
 Metodę charakterystyki ekologicznej inwestycji (ang: environmental
technology profile – ETP) pozwalającą określić zależność i relacje pomiędzy
obiektem a stanem środowiska przyrodniczego; kategoria B – wytwarzanie i
odprowadzanie strumienia emisji zanieczyszczeń powstających w procesie
technologicznym do poszczególnych komponentów środowiska.
 Metodę modelowania matematycznego wykorzystaną do obliczenia poziomów
natężenia hałasu akustycznego w obszarze wokół obiektu.
Informacje wykorzystane do sporządzenia niniejszego opracowania zostały zebrane z
wielu dostępnych źródeł, do których zaliczamy przede wszystkim: koncepcje
projektów budowlanych oraz rozwiązań technologicznych które inwestor planuje
zastosować, dane zawarte w publikacjach Państwowego Monitoringu Środowiska a
także w dostępnej literaturze tematu. Autorzy raportu odbyli również wizje terenowe
w zakresie oględzin działek planowanych pod inwestycję oraz terenów do nich
przyległych.
Wszystkie zebrane dane i informacje, posłużyły do zrealizowania prac studyjnych i
opracowania w formie pisemnej niniejszego raportu.
13.2 Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań na środowisko
Planowana inwestycja w wariancie „A” – proponowanym do realizacji przez
inwestora, nie spowoduje powstania znaczących oddziaływań na środowisko.
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14. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je
korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na
etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia
W celu zabezpieczenia środowiska przed negatywnymi skutkami w trakcie realizacji i
eksploatacji przedsięwzięcia, przewiduje się następujące środki zaradcze:
Etap realizacji prac:
 Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór
przyrodniczy przegrodzi odcinki rowów melioracyjnych przeznaczone do likwidacji i
odłowi oraz przeniesie wszystkie płazy bądź inne cenne przyrodniczo gatunki poza
obszar prac, na wyznaczone wcześniej stanowiska zastępcze. Nadzór wygrodzi
płotkami herpetologicznymi plac budowy w taki sposób, aby płazy nie przedostawały
się na teren inwestycji.
 Teren prowadzenia robót zostanie odpowiednio oznakowany, co przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w obrębie budowy.
Oznakowanie zostanie wykonane także wzdłuż koryta rzeki Skotawy, w sposób
widoczny dla osób poruszających się wzdłuż koryta rzeki (myśliwi, wędkarze,
kajakarze, etc.).
 W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia wycieków i nieszczelności,
budowane rurociągi technologiczne oraz przyłącze wodociągowe, wykonane będą z
rur o odpowiedniej grubości i wytrzymałości.
 Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych cały teren zostanie doprowadzony
do stanu pierwotnego, a ewentualna, nadkładowa warstwa gruntu odwieziona na
miejsce wskazane przez inwestora.
 Sprzęt mechaniczny używany podczas prowadzenia prac będzie utrzymany w
należytym stanie technicznym, a wszelkie wycieki olejów lub innych substancji
ropopochodnych natychmiast usuwane.
 Odpady komunalne powstałe podczas prac budowlanych i montażowych będą
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, a następnie wywiezione na składowisko
odpadów; w miarę możliwości technicznych zastosowana zostanie segregacja
podstawowych typów odpadów powstających w trakcie robót.
 Roboty budowlane będą wykonywane w porze dziennej, co ograniczy uciążliwość
hałasu powodowanego przez urządzenia budowlane oraz środki transportu.
 Wykonawstwo powstałej na terenie obiektu sieci technologicznej będzie gwarantować
całkowitą szczelność (na infiltrację i eksfiltrację), potwierdzoną próbą hydrauliczną.
 Ekipy budowlane zostaną wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych i będą
przeszkolone w zakresie ich stosowania.
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 Ewentualne odwadnianie wykopów budowlanych, zostanie ograniczone do
niezbędnego minimum, a wylewanie wypompowanych wód gruntowych prowadzone
w sposób i w miejscu najmniej szkodzącym środowisku gruntowo – wodnemu
(zabrania się wprowadzania wód z pompowania, bezpośrednio do wód i cieków
powierzchniowych oraz rowów melioracyjnych bezpośrednio wpływających do wód
powierzchniowych).
 W trakcie wykonywania robót z użyciem sprzętu i urządzeń technicznych, Inwestor
oraz wykonawca prac, dołożą wszelkiej staranności, aby nie dopuścić do
zanieczyszczenia powierzchni ziemi wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
 Warstwa urodzajna (próchniczna) gleby odłożona zostanie w osobne miejsce, w
sposób umożliwiający jej ponowne wykorzystanie.
 Wykonawcy robót stosować będą nowoczesne technologie, ścisłe reżimy
technologiczne, sprzęt i maszyny o pełnej sprawności i wymaganych atestach
technicznych oraz wszelkie dostępne zabezpieczenia przed hałasem dla pracowników,
wymagane przepisami BHP (w tym urządzenia osobistej ochrony akustycznej).
 Na terenie inwestycji nie będą luzem magazynowane kruszywa i sypkie materiały
budowlane, a wszelkie przechowywanie tych substancji odbywać się będzie po ich
uprzednim oplandekowaniu.















Etap eksploatacji:
Pobór wody z ujęcia powierzchniowego odbywał się będzie zgodnie z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym, w ilości nie większej niż 40 l/s, tj. zapewniającej
zachowanie przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki.
Pasze stosowane w żywieniu ryb, będą spełniały wszelkie wymagania jakościowe, co
ograniczy emisję biogenów do wód Skotawy.
Sprowadzany będzie narybek wyłącznie z gospodarstw wolnych od chorób zakaźnych
ryb i posiadających stosowne zaświadczenie lekarza weterynarii (dla każdej partii z
osobna).
Obiekt uzyska weterynaryjny numer identyfikacyjny i poddany zostanie stałemu
nadzorowi Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Zestaw mikrosit utrzymany będzie w odpowiedniej sprawności technicznej.
Na odbiór śniętych ryb, inwestor podpisze stosowną umowę z uprawnionym
podmiotem zajmującym się utylizacją martwych szczątków zwierzęcych.
Do krótkotrwałego przechowywania śniętych ryb, gospodarstwo wyposażone zostanie
w szczelny pojemnik z tworzywa sztucznego, który przechowywany będzie w
najchłodniejszym miejscu budynku gospodarczego.
Inwestor będzie dokonywał okresowych badań wód poprodukcyjnych i prowadził
wymagana sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska.
Zbiornik bezodpływowy na popłuczyny z układu filtracyjnego, będzie okresowo
opróżniany, a zawartość wykorzystywana na cele nawożenia gruntów ornych.
Wody poprodukcyjne z gospodarstwa, będą spełniały wymagania określone
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
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warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych, a w szczególności załącznikiem nr 8 do przedmiotowego rozporządzenia,
zgodnie z którym dopuszczalny przyrost zanieczyszczeń wynosi odpowiednio:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Najwyższy dopuszczalny
wzrost ilości substancji

1.

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

3

mg O2/l

7

mg/l
mg N/l
mg P/l

6
1
0,1

2.
3.
4.
5.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
(ChZTCr)
Zawiesiny ogólne
Azot ogólny
Fosfor ogólny

15. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystywaniem instalacji ani urządzeń
podlegających ocenie spełniania warunków z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska a także BAT, i warunki te dla tego typu obiektów nie zostały
opracowane.

16. Odniesienie do celów środowiskowych wynikających z dokumentów
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia
Analiza wpływu zamierzenia na realizację celów środowiskowych określonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) oraz w
Rozporządzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. U.
Województwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137)
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w graniach Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych oznaczonej symbolem PLRW20002347266 „Skotawa z jeziora
Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca”. Typ rzeki 23 - potok lub strumień na
obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Posiada status naturalnej części
wód o stanie ogólnym dobrym i z brakiem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Zaliczana jest do wód monitorowanych. Brak wyznaczonych odstępstw w związku z
osiągnięciem celów środowiskowych w poprzedniej perspektywie planistycznej.
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Przedsięwzięcie zamyka się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 11
(europejski kod: PLGW200011). Ocena stanu ilościowego wskazuje na stan dobry, w
zakresie stanu chemicznego, ocena także wskazuje na stan dobry. Brak jest derogacji dla tej
części wód podziemnych. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód
podziemnych, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i
ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.
Inwestycja z racji swojego charakteru, będzie powodować nieznaczne zwiększenie ilości
biogenów w wodach rzeki Skotawy, jednak będzie to zmiana niewielka, nie mająca
mierzalnego wpływu na stan czystości wody w rzece.
Ponadto, inwestycja nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na ciągłość migracyjną cieków
wodnych i nie jest związana z budową bądź eksploatacją przeszkód morfologicznych w
korycie rzeki Skotawy w związku z zastosowaniem ujęcia brzegowego, niewymagającego
spiętrzenia wody w korycie rzeki.
Na rzece Skotawie zainwentaryzowano 5 istniejących obiektów gospodarki rybackiej; a także
1 obiekt planowany do budowy (Gogolewo). Ich kilometraż liczony według urządzeń
piętrzących bądź kilometrażu wylotu (Gogolewo), jest następujący:
6+800 – stawy pstrągowe w Dębnicy Kaszubskiej
8+965 – stawy pstrągowe w Starniczkach
16+160 – stawy pstrągowe w Jamrzynie
24+865 – stawy pstrągowe z recyrkulacją wód z ujęcia podziemnego w Gogolewie –
planowane
29+849 – stawy pstrągowe i MEW w Jaworach (MEW fizycznie nieczynna, gospodarstwo
rybackie działa bez pozwolenia wodnoprawnego)
36+750 – stawy pstrągowe w Nożynku
Fizycznie na dzień 1 listopada 2018 r., produkcję rybacką na rzece prowadzi 5 obiektów
(Dębnica Kaszubska, Starniczki, Jamrzyno, Jawory i Nożynko), przy czym wszystkie
istniejące obiekty położone są poniżej planowanego gospodarstwa jesiotrowego, którego
wylot wód zlokalizowany będzie w km 37+970, a więc ponad 1 km powyżej najbliższego
gospodarstwa rybackiego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016, poz. 1911), wody Skotawy na wysokości
planowanego obiektu zlokalizowane są w graniach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych
oznaczonej symbolem PLRW20002347266 „Skotawa z jeziora Skotawsko Wielkie do
Granicznej bez Maleńca”. Typ rzeki 23 - potok lub strumień na obszarze będącym pod
wpływem procesów torfotwórczych. Posiada status naturalnej części wód o stanie ogólnym
dobrym i z brakiem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaliczana jest do wód
monitorowanych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
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jakości dla substancji priorytetowych, wskaźniki graniczne pięciu emitowanych wskaźników
zanieczyszczeń dla rzek typu 23, są następujące:
klasa jakości I
≤ 13,0
≤ 3,0
≤ 68
≤ 2,9
≤ 0,20

Zanieczyszczenie
Zawiesina ogólna
BZT5
ChZTCr
Azot ogólny
Fosfor ogólny

klasa jakości II
≤ 19,3
≤ 4,1
≤ 79
≤ 4,5
≤ 0,40

Wartości przyrostu wszystkich zanieczyszczeń emitowanych z planowanego gospodarstwa
rybackiego, będą niższe niż dopuszczalne wartości dla I klasy jakości wody.
Ostatnie dostępne, całoroczne wyniki badań monitoringowych przedmiotowego odcinka rzeki
prowadzone przez WIOŚ, pochodzą z 2011 roku. Badania wykonywane były w profilu
Jawory. Wyniki tych badań w podziale na poszczególne miesiące, są następujące:
wskaźnik

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

śred
nia

BZT5

4,80

4,02

4,47

7,34

5,02

5,44

1,44

4,56

5,13

5,55

4,01

4,66

Dopuszczalny
przyrost
w wodach
poprodukcyjn
ych
3,0

ChZTMn 6,66

5,95

5,98

7,59

7,07

4,12

4,70

2,62

4,84

2,6*

1,77

1,56

1,0

4,11

1,88
1,77
1,47
0,64
1,68
1,72
1,53
Azot
ogólny
0,138 0,114 0,136 0,193 0,174 0,141 0,138 0,141 0,129 0,124
Fosfor
ogólny
7,2
17,2
21,1
12,9
13,9
6,5
3,5
6,4
Zawiesi 12,4 5,3
na
ogólna
* wartość ChZT po przeliczeniu metody chromianowej na manganową
** wszystkie wartości podane w mg/l

0,133

0,117

0,140

0,1

6,7

2,0

9,6

6,0

Analiza rocznych danych monitoringowych dla PLRW20002347266 „Skotawa z jeziora
Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca” jednoznacznie wskazuje, że dla każdego z
zanieczyszczeń, ich wartość wprowadzana w wodach poprodukcyjnych będzie niższa niż
średnia wartość tłowa zanieczyszczenia w wodach rzeki Skotawy, w której uwzględniono
oddziaływania funkcjonujących obecnie gospodarstw rybackich.

17. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska precyzuje, że obszar ograniczonego
użytkowania w przypadku nie dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem
zakładu lub innego obiektu tworzy się dla: oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów
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komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznej oraz
instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej. Planowana budowa i
późniejsza eksploatacja gospodarstwa rybackiego, nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm stężenia szkodliwych substancji i energii.
W związku z powyższym dla omawianego przedsięwzięcia nie ma konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania.

18. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem
Projektowana inwestycja ze względu na swoją wielkość, brak uciążliwości oraz usytuowanie
z dala od obszarów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, nie jest z natury inwestycją
konfliktogenną.

19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w
szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu,
które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie
19.1 Etap prac budowlanych
W trakcie prowadzenia robót, należy na bieżąco kontrolować, czy do środowiska
gruntowo-wodnego nie dostały się substancje ropopochodne z użytkowanych
podczas prac maszyn i urządzeń. W razie wystąpienia takiej sytuacji należy
natychmiast reagować i zatamować wyciek a skażony grunt przekazać do
utylizacji.
Szczególnej kontroli poddane będą wody gruntowe, które odpompowywane będą
z wykopów budowlanych. Wody te kontrolowane będą na zawartość zawiesiny
ogólnej.
19.2 Faza eksploatacji
W związku z brakiem istotnych, negatywnych oddziaływań na środowisko
przyrodnicze planowanej inwestycji, nie zachodzi potrzeba nakładania na
inwestora obowiązku prowadzenia monitoringu wpływu inwestycji na środowisko.
Inwestycja nie ma także żadnego negatywnego wpływu na istniejące i
proponowane obszary Natura 2000, w związku z powyższym nie zachodzi
konieczność prowadzenia monitoringu wpływu obiektu na w/w obszary.
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20. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
W trakcie opracowywania raportu, autorzy nie napotkali istotnych trudności wynikających z
niedostatków techniki bądź luk we współczesnej wiedzy, mających znaczenie dla
poprawnego opracowania dokumentu.

21. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
- Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Czarna Dąbrówka na lata 2014 –
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”,
- „Zasoby przyrodnicze dorzecza Słupi i Łupawy” – praca zbiorowa pod red. W.
Lipczyńskiego, Słupsk 2002 r.
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu stawów
jesiotrowych w Nożynie” – Biuro Opracowań Ekologicznych Tajmyr, Słupsk, kwiecień
2018 r.
- „Problemy lokalizowania inwestycji metody ocen oddziaływania na środowisko”, J.
Zieńko, Szczecin 1994 r.
- Wiktor A. 2004. „Ślimaki lądowe Polski”. Mantis, Olsztyn.
Strony internetowe:
http://natura2000.gdos.gov.pl
http://www.geoportal.gov.pl

22. Streszczenie informacji zawartych w raporcie w języku
niespecjalistycznym
Przedmiot, cel i zakres raportu
Przedmiot opracowania
Przedmiotem poniższego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji
polegającej na „Budowie zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”.
Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszego opracowania, jest zlecenie inwestorów na rzecz wykonawcy
dokumentu – Adama Sito.
Cel opracowania
Celem opracowania poniższego raportu, jest określenie wpływu projektowanej inwestycji na
środowisko.
Zakres opracowania
Zakres raportu jest zgodny z wymaganiami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
Zakres raportu ustanowiony został postanowieniem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka sygn.
GKO.6220.6.21.2018.IN z dnia 25 stycznia 2019 r.

Opis planowanego przedsięwzięcia
Inwestycja polegać ma na budowie od podstaw gospodarstwa rybackiego zasilanego wodą z ujęcia
powierzchniowego brzegowego z rzeki Skotawy, które zajmować się będzie produkcją żywca
jesiotrowego od narybku drobnego (5 gram), do ryby handlowej o masie 3÷4 kg.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w centrum miejscowości Nożyno, w obszarze podmokłych łąk
otoczonych zabudową mieszkaniową, oświatową (szkoła) i gospodarczą (garaże i komórki).
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Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych (technologicznych) i budowlanych
poprzedzających uruchomienie inwestycji oraz faza likwidacji przedsięwzięcia
Faza budowy
Roboty ziemne związane z budową planowanego obiektu i poszczególnych jego elementów
składowych, będą wykonywane po uprzednim, geodezyjnym wytyczeniu lokalizacji każdego z
obiektów bądź urządzeń, mechanicznie i ręcznie w wykopach otwartych.
Faza eksploatacji
Jesiotr syberyjski produkowany będzie od narybku drobnego, 5 gramowego, do ryby handlowej o
masie ok. 3,5 kg. Zgodnie ze stosowaną powszechnie technologią, do żywienia stosowane będą
głównie pasze granulowane najwyższej jakości, ograniczające emisje biogenów do wód
powierzchniowych. Karmienie ryb wykonywane będzie ręcznie, na podstawie dawek dostosowanych
indywidualnie dla danej partii produkcyjnej ryb i zależnej od ich wielkości, temperatury wody oraz
pożądanych wielkości przyrostów. Ryba handlowa będzie odławiana ręcznie za pomocą odpowiednich
siatek i sortowana na poszczególne klasy gramatury według indywidualnych wymagań odbiorcy.
Faza likwidacji przedsięwzięcia
W przypadku podjęcia w przyszłości decyzji o likwidacji gospodarstwa bądź jego części, faza
likwidacji polegać będzie na rozebraniu wszystkich budynków, budowli i urządzeń oraz na
przywróceniu terenu do stanu poprzedniego.
Przewidywane rodzaje i ilości emisji (w tym odpadów), wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia
W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji, przewiduje się powstawanie następujących emisji do
środowiska:
Emisje gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza w fazie funkcjonowania inwestycji, będzie
nieistotnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Źródłami emisji gazowych
i pyłowych do powietrza z terenu planowanego gospodarstwa są:
- spalanie biomasy drzewnej w kotle CO o mocy do 35 kW (śladowa emisja zorganizowana, z
punktowym emitorem kominowym),
- ruch pojazdów dowożących i odbierających pasze i ryby, a także pojazdów pracowników i
właścicieli – emisje te będą relatywnie niewielkie a jako niezorganizowane czasowo i przestrzennie są
trudno policzalne, skład chemiczny spalin z silników benzynowych i systemu Diesla jest powszechnie
znany i nie są one zaliczane do uciążliwych przy niskich stężeniach,
- proces przewietrzania wody przez ciekły tlen oraz proces fermentacji odchodów ryb w osadniku.
Emisje mikrobiologiczne i zagrożenia epidemiologiczne
Emisje mikrobiologiczne z planowanego obiektu rybackiego nie będą występowały, gdyż ryby
jesiotrowate nie są nosicielami jakichkolwiek swoistych bakterii, wirusów lub pasożytów, które
mogłyby być emitowane do środowiska wraz z wodami poprodukcyjnymi.
Emisja hałasu akustycznego
W przypadku przedmiotowej inwestycji, okresowa emisja hałasu do środowiska wystąpi zarówno w
fazie robót budowlano – montażowych, jak i na etapie użytkowania.
W etapie budowlano – montażowym oraz w fazie ewentualnej rozbiórki, nastąpi krótkotrwałe
pogorszenie stanu klimatu akustycznego.
W etapie użytkowania i eksploatacji powstałego obiektu rybackiego, emisja hałasu będzie
powodowana przez następujące źródła zorganizowane:
 Ruch pojazdów samochodowych dowożących pasze, narybek, odbierających ryby i odpady, a
także pojazdów właścicieli i obsługi obiektu (emisja niezorganizowana, pominięta w
obliczeniach).
 Agregat chłodniczy zbiornika na ciekły tlen [57 dB(A)].
 Zespół pompowy do osadów [71 dB(A)].
 Mikrosito – [55 dB(A)].
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Obliczone wartości hałasu akustycznego poza granicami inwestycji, zarówno dla pory dziennej jak i
nocnej, są znacznie niższe od dopuszczalnych wartości określonych przez rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1109) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
terenów przeznaczonych do pobytu dzieci i młodzieży.
Produkcja i zagospodarowanie odpadów
Przewiduje się, że w trakcie realizacji inwestycji, mogą być wytwarzane następujące rodzaje i ilości
odpadów:
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury [do 100 kg],
 15 01 03 Opakowania z drewna [do 200 kg],
 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) [do 2 kg],
 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 [do 10 kg],
 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [do 5 ton],
 17 02 03 Tworzywa sztuczne [do 50 kg],
 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 [do 20 ton],
 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [do 1 tony].
* odpady niebezpieczne
Wskazane rodzaje i ilości odpadów są obliczone orientacyjnie. W zależności od przyjętej przez
wykonawcę technologii wykonywania poszczególnych etapów prac oraz szczegółowych rozwiązań
projektowych i technologicznych, ilości te mogą nieznacznie odbiegać od wykazanych.
Przewiduje się wytwarzanie na terenie gospodarstwa następujących rodzajów i ilości odpadów na
etapie eksploatacji:





02 01 06 – odchody zwierzęce [do ok. 10 ton rocznie],
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury [do 0,1 tony rocznie],
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych [do 0,2 tony rocznie],
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [do 2 ton rocznie].

Zanieczyszczenia kierowane do wód powierzchniowych i podziemnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych), a w szczególności załącznikiem nr 8,
ustala się najwyższe dopuszczalne przyrosty ilości substancji dla oczyszczonych wód wykorzystanych
na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych i innych niż łososiowate, które planowane
przedsięwzięcie będzie spełniać. Planowana inwestycja jest związana z poborem i odprowadzaniem
wody poprodukcyjnej w ilości do 40 l/s. Wytwarzana będzie także niewielka ilość ścieków bytowych
(do 30 m3/rocznie), do ścieków tych zaliczamy również wodę ze zużytymi środkami dezynfekcyjnymi
z brodzika dezynfekcyjnego dla pojazdów.
Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi
Teren planowanej inwestycji jest obszarem ze zróżnicowaną fauną i florą. Szczegółowe wyniki
inwentaryzacji branżowych zawarte zostały w punktach 3.5 i 3.6 na str. 35÷62 niniejszego raportu.
Charakter przedsięwzięcia związany jest z zajęciem terenu zajmowanego obecnie pod podmokłą łąkę
(obecnie na skutek sukcesji ekologicznej głównie o charakterze trzcinowiska) oraz częściowo przez
plantację borówki amerykańskiej. Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z poborem wody z
rzeki Skotawy za pomocą ujęcia brzegowego w ilości do 0,4m3/s, nie przewiduje się wykonywania
ujęć wód podziemnych dla potrzeb planowanego gospodarstwa.
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Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:
W trakcie realizacji inwestycji:
– olej napędowy (zasilanie sprzętu budowlanego) - ok. 50 l/dobę,
– benzyna - ok. 20 l/dobę.
W trakcie eksploatacji:
Na etapie eksploatacji przewiduje oraz pobór energii elektrycznej do zasilenia obiektu w ilości do
40.000 KWh w ciągu roku.
Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
Realizacja planowanej inwestycji nie jest związana z prowadzeniem jakichkolwiek prac
rozbiórkowych.
Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu
Na terenie planowanego obiektu, nie stosuje się i nie przechowuje substancji niebezpiecznych,
mogących wywołać zagrożenie. W gospodarstwie nie przewiduje się także występowania ilości i
rodzajów substancji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o
zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Zasadnicza część infrastruktury związanej z procesem produkcyjnym umiejscowiona jest w wykopach
ziemnych i budynkach technologicznych, co w naturalny sposób zabezpiecza ją przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych. Stosowane rozwiązania techniczne związane z procesem hodowlanym, nie
powodują ryzyka wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dużej liczby osób, mienia w
wielkich rozmiarach albo środowiska na znacznych obszarach.
W trakcie opracowywania dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia, analizowano potencjalny wpływ
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu na funkcjonowanie przedsięwzięcia po jego realizacji. Fale
upałów, przesuszanie gruntów oraz susza wpływająca na właściwości gleby nie mają żadnego
znaczenia dla procesu chowu i hodowli ryb. W przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk
suszowych powodujących brak możliwości zaopatrzenia obiektu w wodę dla celów produkcyjnych,
ryby zostaną wyłowione i sprzedane przed terminem, co poza stratą ekonomiczną, nie spowoduje
wystąpienia jakichkolwiek innych zagrożeń dla środowiska bądź infrastruktury technicznej.
W celu określenia położenia planowanej infrastruktury na tle obszarów szczególnego zagrożenia
powodziowego, przeanalizowano dostępne Mapy Zagrożenia Powodziowego, udostępniane w ramach
Informatycznego Systemu Osłony Kraju (http://mapy.isok.gov.pl). Analiza tych map wykazała, że
cała infrastruktura realizowana w ramach projektu zlokalizowana będzie poza obszarami szczególnego
zagrożenia powodziowego, tj. poza rzędną wód o prawdopodobieństwie wystąpienia Q = 1%.

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
Położenie
Według podziału fizycznogeograficznego Polski, obszar gminy Czarna Dąbrówka położony jest na
pograniczu dwóch mezoregionów: Pojezierza Kaszubskiego – oraz Wysoczyzny Polanowskiej. Sam
teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w centrum miejscowości Nożyno. Dojazd do
terenu inwestycji jest zapewniony z lokalnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
Klimat
Obszar gminy Czarna Dąbrówka leży w obszarze klimatycznym zewnętrznej części Krainy Pojezierza
Pomorskiego. Charakterystyczną cechą klimatu gminy jest silna zmienność pogody spowodowana
ścieraniem się mas powietrza morskiego z kontynentalnym.
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Rzeźba terenu i budowa geologiczna
Gmina Czarna Dąbrówka posiada silnie urozmaiconą morfologię, zdominowaną przez utwory
zlodowacenia bałtyckiego. Budowa powierzchniowej warstwy zdominowana jest przez gliny zwałowe
z piaskiem wodnolodowcowym bądź miejscami żwirem.
Obszar lokalizacji planowanej inwestycji nie był badany geologicznie, jednak wizja lokalna wykonana
przez autora raportu wskazuje, że w obszarze planowanego gospodarstwa rybackiego występują
grunty torfowe i murszowe (część położona przy korycie rzeki) oraz wybitnie piaszczyste i żwirowe
(część wyżej położona od strony wjazdu).
Pokrywa glebowa
Na terenie działek objętych wnioskiem, przeważają gleby organiczne w V klasie bonitacyjnej,
wyłącznie pochodzenia torfowego, o słabej przydatności do upraw polowych, w przeszłości
wykorzystywane do prowadzenia wypasu zwierząt (bydła). Przy wjeździe na teren działek znajduje się
niewielki obszar o glebach mineralnych piaszczystych.
Szata roślinna i siedliska przyrodnicze
Teren inwestycji zdominowany jest dwoma rodzajami zbiorowisk roślinnych – zespołem łąki
wilgotnej oraz szuwarem trzcinowym.
Świat zwierzęcy
Entomologia
Łącznie ustalono obecność 156 taksonów stawonogów.
Ornitologia
Podczas kontroli terenowej stwierdzono śpiewy godowe oraz żerowanie kilku gatunków pospolitych
ptaków lęgowych charakterystycznych dla krajobrazu ekotonalnego, takich jak: cierniówka, zięba,
gajówka, dzwoniec, szczygieł, kapturka, makolągwa. Nad obszar inwestycji zalatywały oknówki i
dymówki, skowronki, grzywacze i gołębie domowe (hodowlane). W bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowań stwierdzono występowanie gatunków synantropijnych: pliszka siwa, kopciuszek, wróbel.
Nie zaobserwowano migracji ptaków, a jedynie lokalne przemieszczenia kilku stad szpaków.
Herpetofauna
Ustalono obecność licznych osobników dorosłych oraz kijanek żab zielonych a także pojedyncze
kijanki traszki zwyczajnej. Gatunki te rozmnażają się w rowach melioracyjnych, jakie znajdują się na
terenie planowanej inwestycji.
Malakologia
Kontrola terenowa wykazała występowanie łącznie 12 gatunków ślimaków (trzy lądowe i dziewięć
wodnych) oraz jeden gatunek małża.
Wody powierzchniowe
Jedynym ciekiem powierzchniowym mającym znaczenie dla realizacji przedmiotowej inwestycji, jest
rzeka Skotawa. Ciek ten o całkowitej długości wynoszącej 44,6 km, posiada zlewnię o powierzchni
wynoszącej 112,7 km. Źródliskowy oraz ujściowy odcinek rzeki przepływa przez teren Parku
Krajobrazowego Dolina Słupi, a środkowy odcinek w całości znajduje się w jego otulinie.
Wody podziemne
Niewielki obszar w północno - zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka leży w zasięgu Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 115 „Łupawa”. Zbiornik ten zaliczamy do
międzymorenowych, czwartorzędowych o średniej głębokości zalegania zwierciadła warstwy
wodonośnej wynosi 50 m.
W obszarze inwestycji wody gruntowe występują na niewielkiej głębokości, ok. 0,5 m (na obecnym
etapie badań hydrogeologicznych nie przeprowadzano).
Stan powietrza atmosferycznego
Stan jakości powietrza atmosferycznego nie ma znaczenia dla przedmiotowej inwestycji.
Klimat akustyczny
Najbliższe tereny chronione akustycznie odległe są od planowanego gospodarstwa o ok. 50 m – jest to
szkoła przylegająca od strony zachodniej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położona w
odległości ok. 50 m w kierunku wschodnim. Obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu
przemysłowego, zgodnie z tabelą nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112); wynoszący:
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50 dB w porze dziennej (godz. 6.00 – 22.00),
40 dB w porze nocnej (godz. 22.00 – 6.00).

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu, brak jest jakichkolwiek
antropogenicznych źródeł hałasu akustycznego.
Opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach obszarowych, prawnych form
ochrony przyrody, tj. w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 (wyłącznie ujęcie wody), a
także w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.
Opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911),
rzeka Skotawa z jeziorem Skotawsko Wielkie do ujścia rzeki Granicznej (bez rzeki Maleniec),
zaliczana jest do Jednolitej Części Wód Powierzchniowych określonych symbolem RW20002347266.
Typ rzeki 23 – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych.
Posiada status naturalnej części wód, o stanie ogólnym dobrym, z brakiem występowania zagrożenia
osiągnięcia celów środowiskowych.
Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych
Nie wykorzystywano innych danych, tj. nie ujętych w zapisie raportu, na podstawie których dokonano
by opisu elementów przyrodniczych.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki
Na potrzeby opracowania raportu, wykonano branżowe inwentaryzacje przyrodnicze miejsca
planowanego do przekształcenia na skutek prowadzenia prac budowlanych i obszarów bezpośrednio
przyległych. Inwentaryzacja była prowadzona w okresie czerwiec-sierpień 2019 r. metodą
marszrutową tj. polegającą na przejściu terenu inwestycji przez ekspertów przyrodniczych z
poszczególnych dziedzin i notowaniu występującej roślinności oraz zwierząt.

Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
Na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajduje się 5 zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków
Województwa Pomorskiego.

Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane
Morfologicznie, krajobraz planowanej inwestycji jest typowym krajobrazem zwartej zabudowy
wiejskiej, z dominującymi w przestrzeni budynkami 2 piętrowej szkoły w Nożynie. Budynki te
posiadają wysokość kilkunastu metrów i stanowią lokalną dominantę krajobrazową.

Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania
się oddziaływań
Planowane przedsięwzięcie może powodować kumulowanie oddziaływań wyłącznie z innymi
gospodarstwami rybackimi na rzece Skotawie. Na rzece zainwentaryzowano 5 istniejących obiektów
gospodarki rybackiej; a także 1 obiekt planowany do budowy (Gogolewo).

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową
Zaniechanie realizacji inwestycji polegającej na „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”,
oznaczać będzie następujące skutki środowiskowe i społeczno – gospodarcze:
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 brak zabudowy terenów biologicznie czynnych głównie z roślinnością szuwarową i typową dla
zespołu łąk wilgotnych, o pow. ok. 0,85 ha,
 brak zmian w siedlisku rozrodczym płazów, polegających na likwidacji części rowów
melioracyjnych oraz utworzeniu nowego zbiornika wodnego dostępnego dla herpetofauny (laguna
osadnika),
 pozostawienie w stanie istniejącym zbiorowisk roślinnych, jakie wytworzyły się na terenie działek
ewidencyjnych przeznaczonych pod realizację planowanej inwestycji,
 brak niewielkiej emisji hałasu do środowiska powodowanej przez urządzenia na terenie
planowanego gospodarstwa,
 brak produkcji odpadów należących do różnych kategorii, zgodnie z punktem 2.3.4 niniejszego
raportu,
 niewprowadzanie do wód powierzchniowych śladowych ilości produktów przemiany materii ryb
(substancji biogennych),
 niewykorzystywanie zasobów środowiska w postaci wód powierzchniowych w ilości do 40l/s.

Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania
Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny
Wariant „0” – zaniechania realizacji inwestycji
Wariant zerowy przewiduje całkowitą rezygnację z realizacji przedmiotowej inwestycji. W takim
przypadku inwestorzy, tj. Beata i Michał Cybulscy działki 128 i 129 użytkować będą w sposób
zgodny z obecnym, tj. jako łąkę, częściowo z przeznaczeniem na plantację borówki amerykańskiej.
Wariant „A” – proponowany przez inwestora
W ramach wariantu „A” przewiduje się wykonanie gospodarstwa zgodnie z opisem zawartym w
części opisowej raportu.
Wariant „B” – alternatywny lokalizacyjnie
W ramach wariantowania alternatywnego lokalizacyjnie, przewiduje się budowę stawów w
południowej części działek 128 i 129, tj. w większym oddaleniu od koryta rzeki Skotawy.
Wariantowanie alternatywne polegające na budowie zespołu stawów jesiotrowych na terenie działek
innych niż planowane jest niemożliwe, z powodu braku odpowiednich lokalizacji będących w
dyspozycji inwestorów.
Wariant „C” – alternatywny technologicznie
Wariant alternatywny technologicznie, zakłada budowę zespołu stawów według założeń
technologicznych wariantu „A”, bez jego wyposażania w instalację solarną do podgrzewania wody
produkcyjnej.
Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska naturalnego wraz z uzasadnieniem wyboru
Wybór wariantu i jego uzasadnienie:
Inwestorzy zdecydowali się na realizację wariantu „A”, tj. polegającego na budowie od podstaw
gospodarstwa rybackiego zasilanego wodą z ujęcia powierzchniowego z rzeki Skotawy, położonego w
północnej części działek 128 i 129; które zajmować się będzie produkcją żywca jesiotrowego od
narybku drobnego (5 gram), do ryby handlowej o masie 3÷4 kg) kg, zgodnie z wariantem
inwestorskim „A”.
Podstawowymi argumentami przemawiającymi za wyborem tego rozwiązania i wariantu
inwestycyjnego są:
 wyłączenie pod zabudowę możliwie niewielkich powierzchni biologicznie czynnych,
 mniejszy zakres prac ziemnych i budowlanych,
 pełniejsze wykorzystanie obiektu przez przedłużenie okresu żerowania ryb.

Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko
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Oddziaływanie wariantu „0” – zaniechania realizacji inwestycji.
Oddziaływanie tego wariantu jest zbieżne z oddziaływaniami opisanymi w rozdziale 8.
Oddziaływanie wariantu „A” – proponowanego przez inwestora oznacza:
Wariant ten będzie miał następujące oddziaływania na środowisko:
 wprowadzanie wylotem w km 37+970 wód poprodukcyjnych spełniających wymagane prawem
parametry przyrostu zanieczyszczeń,
 stałe wprowadzanie śladowych i niepoliczalnie małych ilości gazów, pyłów i substancji
odorowych do powietrza atmosferycznego w obrębie gospodarstwa – nie powodujące
przekraczania dopuszczalnych stężeń poszczególnych substancji w powietrzu, w tym progu
wyczuwalności zapachowej,
 spowoduje przekształcenie terenu o powierzchni ~8.500 m2,
 spowoduje wystąpienie w krajobrazie miejscowości Nożyno nowej zabudowy mieszkalnej i
rybackiej,
 spowoduje powstanie śladowej emisji gazów i pyłów do środowiska, jaka powstawać będzie na
etapie realizacji przedsięwzięcia,
 spowoduje emisje hałasu akustycznego do środowiska na etapie realizacyjnym i eksploatacyjnym
(wyłącznie o skali lokalnej, niepowodujących przekroczenia dopuszczalnych norm w obszarach
podlegających ochronie akustycznej),
 spowoduje wytworzenie odpadów głównie o charakterze budowlanym na etapie realizacji
inwestycji a także niewielkiego, stałego strumienia odpadów na etapie eksploatacji.
Ryzyko powstania i oddziaływania podczas poważnej awarii
W trakcie eksploatacji projektowanego obiektu rybackiego, nie istnieje prawdopodobieństwo
wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz ryzyko znacznego zanieczyszczenia środowiska.
Oddziaływanie wariantu „B” – alternatywnego lokalizacyjnie
Lokalizacja obiektu dalej od linii brzegowej rzeki Skotawy, jaką przewiduje realizacja wariantu alternatywnego
lokalizacyjnie „B”, spowoduje:
 większą skalę zabudowy rowów melioracyjnych stanowiących miejsce zerowania i bytowania płazów,



zwiększenie negatywnego oddziaływania krajobrazowego w związku z lokalizacją obiektu bliżej
drogi tj. bliżej obszaru penetrowanego przez mieszkańców.

Oddziaływanie wariantu „C” – alternatywnego technicznie:
Oddziaływanie wariantu „C”, przewidującego budowę identycznego obiektu jak w wariancie „A”, z
różnicami dotyczącymi obecności bądź braku instalacji solarnej do podgrzewania wody produkcyjnej,
oznacza następujące oddziaływania:
 budowę instalacji solarnej o powierzchni zabudowy wynoszącej do 60 m2,
 wydłużenie okresu żerowania ryb w okresie jesienno – zimowym i wynikających z tego emisji
substancji biogennych,
 potencjalne oddziaływanie świetlne (refleksy świetlne) na ptaki – zostanie ono zminimalizowane
przez zastosowanie paneli pokrytych powłoką antyrefleksyjną.

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze
Wpływ na ludzi:
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki życia okolicznej ludności oraz stan
czystości powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny pod warunkiem zrealizowania jej w
wariancie inwestycyjnym „A”.
Oddziaływanie na rośliny:
Oddziaływanie to dotyczy przekształcenia i wynikającego z niego zniszczenia roślinności łąkowej,
szuwarowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na powierzchni ok. 8.500 m2 i trwałego jej zajęcia
pod zabudowę i urządzenia gospodarstwa.
Oddziaływanie inwestycji na zwierzęta:
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Oddziaływanie na faunę wariantów „A”, „B” i „C” jest ograniczone do znacznego zmniejszenia
powierzchni rozrodczej i żerowiskowej oraz miejsc bytowania drobnej fauny – głównie płazów w
rowach melioracyjnych, oraz utworzeniem nowej takiej powierzchni, którą stanowić będzie laguna
osadnika.
Oddziaływania inwestycji na grzyby:
Inwestycja w żadnym z wariantów nie spowoduje oddziaływań na grzyby oraz ich siedliska a także
zbiorowiska porostów, w związku z ich brakiem w obszarze przedsięwzięcia.
Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze:
Nie będzie występować w żadnym z wariantów w związku z brakiem takich zbiorowisk w obszarze
inwestycji i brakiem oddziaływań mogących negatywnie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych
znajdujących się w oddaleniu od gospodarstwa.
Oddziaływanie na wodę:
Wpływ inwestycji na wodę w wariantach „A”, „B” oraz „C” jest podobny i oznacza wprowadzanie
identycznej ilości tj. 40 l/s wód poprodukcyjnych do środowiska – rzeki Skotawy.
Oddziaływanie na powietrze:
Oddziaływanie na powietrze jest identyczne we wszystkich wariantach i dotyczy śladowego,
zorganizowanego i niezorganizowanego substancji gazowych i pyłu do powietrza atmosferycznego w
ilościach niepowodujących mierzalnego obniżenia jakości powietrza wokół planowanego obiektu.
Wpływ przedsięwzięcia na klimat oraz mikroklimat w najbliższej okolicy nie jest przewidywany w
żadnym z wariantów realizacyjnych.
Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz
Planowana inwestycja w wariantach „A” „B” i „C”, będzie mieć ograniczony wpływ na powierzchnię
ziemi, dotyczący wyłącznie przekształcenia oraz trwałej zabudowy powierzchni ok. 8.500 m2.
Inwestycja w żadnym wariancie nie spowoduje powstania ryzyka wystąpienia ruchów masowych w
tym spełzywania bądź erozji gruntu. Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz będzie ograniczony do
najbliższej okolicy, gdzie widoczne będą zabudowania gospodarstwa wraz z wysokim na max. 8 m
zbiornikiem na ciekły tlen.
Dobra materialne
Wpływ na dobra materialne nie będzie występować w żadnym z wariantów inwestycyjnych.
Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub
ewidencją zabytków
Planowana inwestycja w żadnym z wariantów nie spowoduje wpływu na stan zachowania zabytków
znajdujących się w rejestrze i ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość
łączących je korytarzy ekologicznych
Planowana inwestycja nie będzie mieć istotnego, negatywnego oddziaływania na jakąkolwiek formę
ochrony przyrody.
Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ, tj.
zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie,
rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy
Wszystkie elementy raportu wymagane przez Organ prowadzący postępowanie, tj. Wójta Gminy
Czarna Dąbrówka, zostały ujęte w poszczególnych jego rozdziałach.

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
Metodyka prac i analiz zastosowanych podczas sporządzania raportu
Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano następujące metody oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko naturalne, obszary Natura 2000, zdrowie ludzi, dobra materialne, krajobraz i
dziedzictwo kulturowe: metodę planowania czynnikowego, metodę charakterystyki ekologicznej
inwestycji, metodę modelowania matematycznego.
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Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań na środowisko
Planowana inwestycja w wariancie „A” – proponowanym do realizacji przez inwestora, nie spowoduje
powstania znaczących oddziaływań na środowisko.

Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
W celu zabezpieczenia środowiska przed negatywnymi skutkami w trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia, przewiduje się środki zaradcze wymienione w części opisowej raportu.

Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystywaniem instalacji ani urządzeń
podlegających ocenie spełniania warunków z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska a także BAT, i warunki te dla tego typu obiektów nie zostały opracowane.

Odniesienie do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w graniach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych
oznaczonej symbolem PLRW20002347266 „Skotawa z jeziora Skotawsko Wielkie do Granicznej bez
Maleńca”. Typ rzeki 23 - potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów
torfotwórczych. Posiada status naturalnej części wód o stanie ogólnym dobrym i z brakiem ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaliczana jest do wód monitorowanych. Brak wyznaczonych
odstępstw w związku z osiągnięciem celów środowiskowych w poprzedniej perspektywie
planistycznej.
Przedsięwzięcie zamyka się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 11 (europejski kod:
PLGW200011). Ocena stanu ilościowego wskazuje na stan dobry, w zakresie stanu chemicznego,
ocena także wskazuje na stan dobry. Brak jest derogacji dla tej części wód podziemnych.
Inwestycja z racji swojego charakteru, będzie powodować nieznaczne zwiększenie ilości biogenów w
wodach rzeki Skotawy, jednak będzie to zmiana niewielka, nie mająca mierzalnego wpływu na stan
czystości wody w rzece.

Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania
Dla omawianego przedsięwzięcia nie ma konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego
użytkowania.

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
Projektowana inwestycja ze względu na swoją wielkość, brak uciążliwości oraz usytuowanie z dala od
obszarów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, nie jest z natury inwestycją konfliktogenną.

Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania
Etap prac budowlanych
W trakcie prowadzenia robót, należy na bieżąco kontrolować, czy do środowiska gruntowo-wodnego
nie dostały się substancje ropopochodne z użytkowanych podczas prac maszyn i urządzeń.
Faza eksploatacji
W związku z brakiem istotnych, negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze planowanej
inwestycji, nie zachodzi potrzeba nakładania na inwestora obowiązku prowadzenia monitoringu
wpływu inwestycji na środowisko.

Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
W trakcie opracowywania raportu, autorzy nie napotkali istotnych trudności wynikających z
niedostatków techniki bądź luk we współczesnej wiedzy, mających znaczenie dla poprawnego
opracowania dokumentu.
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