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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  
Regionalne Biuro w Olsztynie ;   

u l .  Murzynowskiego 18;  10-684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: apobiedzinski@ptop.org.pl 
 

Olsztyn dn. 23.05.2011 r. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 
tel./fax. (89) 533-68-66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku  
z realizacją zadania będącego częścią projektu: 
„Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze 
POIS.05.01.00-00-215/09  

przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania z dnia 20.05.2011 r. w sprawie opracowania 
dokumentacji technicznej i formalno-prawnej umożliwiaj ącej uzyskanie pozwoleń na 
budowę oraz pozwoleń wodno-prawnych dla torfowisk położonych w obrębie torfowisk 
Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz, zwanej dalej „dokumentacją projektową”. 
 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje inwestycji? Jeśli nie, to czy potencjalny Wykonawca jest zobligowany do uzyskania 
decyzji wraz z opracowaniem raportu o wpływie na środowisko, (jeśli będzie wymagany). 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacje inwestycji, jednakże Zamawiający posiada zaświadczenie organu odpowiedzialnego 
za monitoring obszarów Natura 2000 o braku istotnego wpływu na obszary Natura 2000 (zapis 
„...przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art.6 ust.3 Dyrektywy Rady 
92/43/EEC nie zostało uznane za niezbędne”). Potencjalny wykonawca jest zobligowany do 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, jednakże 
w perspektywie posiadania ww zaświadczenia nie przewiduje się potrzeby opracowywania 
raportu o wpływie na środowisko. Jeśli jednak opracowanie raportu o wpływie na środowisko 
będzie wymagane, Zamawiający dostarczy powyższy raport Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
decyzji o warunkach zabudowy? Jeśli nie, to czy potencjalny Wykonawca jest zobligowany do 
uzyskania w imieniu Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, iż posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Jeśli na etapie projektowania zajdzie konieczność zmiany lokalizacji urządzeń małej 
retencji i zmiany te nie będą mieściły się w zakresie ww decyzji, Wykonawca jest zobligowany 
do poprawy decyzji w imieniu Zamawiającego. 
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Pytanie nr 3: Zamawiający wymaga, aby „projekt budowlany” sporządzony był oddzielnie dla 
każdego obiektu. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający żąda wykonania projektu 
budowlanego, operatu wodno prawnego itp. oraz uzyskania decyzji wodno prawnej i pozwoleń 
na budowę dla każdej zastawki, progu piętrzącego itp.? Biorąc pod uwagę ilość budowli czy 
należy w wycenie przyjąć uzyskanie ok. 120 „pozwoleń na budowę” dla każdej budowli? 
Odpowiedź nr 3: Poprzez termin „obiekt” Zamawiający rozumie torfowisko dla którego zostanie 
przygotowana jeden projekt budowlany tj. 3 obiekty („Gązwa”, „Sołtysek”, „Zielony Mechacz”) 
oznaczają 3 komplety dokumentacji projektowej, umożliwiające uzyskanie 3 kompletów decyzji i  
pozwoleń. W wycenie należy przyjąć zatem uzyskanie 3 kompletów niezbędnych decyzji i 
pozwoleń.  
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający zwolniony jest z opłat za wydanie „decyzji o pozwoleniu na 
budowę”, „decyzji o pozwoleniu wodno prawnym”? 
Odpowiedź nr 4: Odpowiadając na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż jest zwolniony 
z opłat za wydanie „decyzji o pozwoleniu na budowę” oraz „decyzji o pozwoleniu wodno 
prawnym”, jednakże zamówienie ma charakter komercyjny i Wykonawca za wykonane zlecenie 
otrzyma wynagrodzenie, stąd przy uzyskiwaniu ww decyzji będzie musiał ponosić opłaty 
skarbowe. 
 
 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu: „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego” 
 

Sebastian Menderski 
 
 
 
 
 
 
 

……………………. 
(podpis) 

 

 


