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Międzylesie 2021.07.26 

ITiG.6220.P.4-4.2021.DK 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

 

 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735), w związku z art. 63 ust. 1 i4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) – 

zwanej dalej ustawą ,,ooś’, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 53 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1839) 

Postanawiam 

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

,,Zlokalizowanie na działce nr 184/9, AM-2, obręb 0008 Jaworek, Międzylesie – obszar wiejski, 

stałego pola karawaningowego”. 

2. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, który 

winien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art. 66 ustawy ,,ooś’, ze 

szczególnym uwzględnieniem na: 

a. Oddziaływanie przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego, 

b. Wpływu na cele ochrony i integralność obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz spójności Natura 2000, 

c. Oddziaływanie inwestycji na gatunki grzybów, roślin i zwierząt chronionych na mocy 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunków grzybów (Dz. U. poz. 1408), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) i z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) 

d. Wpływu na korytarz ekologiczny Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika GKZ-8C 

 

Uzasadnienie 

 

 Wnioskiem z dnia 17.06.2021 r. Nieruchomości Frydrych – Artur Frydrych, ul. Franciszka 

Ratajczaka 32/11, 61-816 Poznań, reprezentowana przez Pana Artura Frydrych zwróciła się do 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
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przedsięwzięcia pn.: ,,Zlokalizowanie na działce nr 184/9, AM-2, obręb 0008 Jaworek, Międzylesie – 

obszar wiejski, stałego pola karawaningowego”. 

 Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej zgodnie z art. 62a ustawy 

,,ooś” ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pola karawaningowego wraz 

z dostępem do prądu oraz niezbędnym zapleczem ( dostęp do wody, oczyszczalnia ścieków 70 RLM) 

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi 1,60 ha ( ilość 

miejsc parkingowych wynosi : do 5 sztuk samochodów osobowych / dobę i 20 sztuk kamperów / dobę). 

 Przedmiotowa nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego – US – usługi turystyki obejmujące małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, 

pola biwakowe, campingi oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego. 

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) :,,Stałe pola 

kempingowe lub karawaningowe: 

a) 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, 

b) o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione 

w lit. a 

rozpatrywana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

stwierdzony. 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ,,ooś” organ prowadzący postepowanie wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – Nadzór Wodny w 

Kłodzku o opinie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie – 

Nadzór Wodny w Kłodzku w ustawowym terminie nie wydali opinii dotyczącej w/w przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu swoim postanowieniem nr 

WOOŚ.4220.482.2021.SD.1 z dnia 21 lipca 2021 r.  uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 Po przeanalizowaniu w/w opinii oraz przeprowadzeniu własnej analizy przedmiotowej 

inwestycji, uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 

,,ooś”, a w szczególności ze względu na fakt, że planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane 

jest na w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 

rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 63, poz. 809), zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko – dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla 

których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona 

procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i 

krajobraz parku krajobrazowego. 
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 Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja zlokalizowana 

będzie na łące porośniętej drzewami. Zatem teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie może 

stanowić potencjalne miejsce występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt na mocy 

rozporządzenia  Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U poz. 1408), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 

poz. 1409) i z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) 

 Ponadto z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach położonych wśród terenów leśnych w 

granicach obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika może ona wpływać na cele ochrony i 

integralność. 

 W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, a raport winien zawierać elementy wymienione w art. 66 

ustawy ,,ooś”, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. Oddziaływania przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego, 

b. Wpływu na cele ochrony i integralność obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz spójności Natura 2000, 

c. Oddziaływania inwestycji na gatunki grzybów, roślin i zwierząt chronionych na mocy 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunków grzybów (Dz. U. poz. 1408), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) i z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) 

d. Wpływu na korytarz ekologiczny Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika GKZ-8C 

Analiza wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze winno obejmować etap jego realizacji, 

eksploatacji i likwidacji. 

 Lokalizacja stanowisk gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych powinna zostać 

stwierdzona na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez odpowiednich specjalistów w 

okresie wegetacji roślin i aktywności zwierząt. 

 W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na chronione gatunki 

grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, raport winien zawierać opis przewidywanych 

działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań oraz wskazać 

rozwiązania alternatywne, a w przypadku możliwości zabezpieczenia stanowisk gatunków chronionych 

przed zniszczeniem wskazać warunki adekwatnej kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 75 ust. 

3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r., poz. 1219 ze zm.). 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać elementy wymienione w art. 66 

ustawy ,,ooś”. W raporcie należy dokonać szczegółowego przeanalizowania wszystkich oddziaływań, 

które mogą wystąpić w związku z realizacją inwestycji wraz z oceną wpływu na poszczególne 

komponenty środowiska. 

 Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic 

Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
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Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy ,,ooś” na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo 

wniesienia zażalenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych w terminie 7 dni od 

doręczenia postanowienia. 

 

 

 

 

                                                                                         Z up. BURMISTRZA 

                                                                                               /-/ Ewa Siwek 

                                                                                        Kierownik Referatu 

                                                                             Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- strony postępowania 

- BIP Międzylesie 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie 

- a/a 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Wrocław 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Kłodzko 

 

 

 

 


