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Polanów 2013.10.04

DECYZJA

Na podstawie:
1) art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 84 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3) § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
Po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Polanów w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi
wewnętrznej nr 13 P w Nadleśnictwie Polanów wraz z wykonaniem skrzyżowań, zjazdów,
mijanek, składnic ", zlokalizowanej na terenie działek nr: 325, 552, 531/2, 532/2, 533, 553,
554, 555, 556, 77, 557/1, 558, 559, 569/1, 573, 574, 578, 579, 583, 588 - obręb Chocimino,
gmina Polanów oraz na działkach nr: 611, 610, 617, 618, 623, 625/1 - obręb Drzewiany,
gmina Bobolice”.
Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Uzasadnienie
W dniu 10 września 2013 r., do Burmistrza Polanowa, wpłynął wniosek Nadleśnictwa
Polanów, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia
polegającego „„Budowa drogi wewnętrznej nr 13 P w Nadleśnictwie Polanów wraz z
wykonaniem skrzyżowań, zjazdów, mijanek, składnic ", zlokalizowanej na terenie działek nr:
325, 552, 531/2, 532/2, 533, 553, 554, 555, 556, 77, 557/1, 558, 559, 569/1, 573, 574, 578,
579, 583, 588 - obręb Chocimino, gmina Polanów oraz na działkach nr: 611, 610, 617, 618,
623, 625/1 - obręb Drzewiany, gmina Bobolice”.
Działając na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) organ
wszczął postępowanie i na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) pismem nr GNR IV 6220.16.2013 z dnia 10.09.2013 r. organ wystąpił z wnioskiem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia oraz na podstawie art. 64
ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
powyższego przedsięwzięcia. W dniu 4 lipca 2012 r. pismem nr WST-K-.4240.266.2013.ML,
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Szczecinie, wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zgodnie z art.78 ust. 4 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z późn. zm.), nie wydał opinii.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organem
właściwym do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedmiotowej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Organ występując z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie WST w Koszalinie zakwalifikował inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), do przedsięwzięć wymienionych w § 3
ust. I pkt 60. Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być
wymagany.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ustalając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko brano pod uwagę szczegółowe uwarunkowania - kryteria
selekcji, znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. lokalizację,
rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót
związanych z jego realizacją prawdopodobieństwo, czas trwania oraz odwracalność
oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisję substancji i energii
do środowiska, i uciążliwości związane z eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia, na
obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym w obszarach
Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie drogi wewnętrznej nr

13P w Nadleśnictwie Polanów wraz z wykonaniem skrzyżowań, zjazdów, mijanek, składnic,
zlokalizowanej na terenie działek nr: 325, 552, 531/2, 532/2, 533, 553, 554, 555, 556, 77,
557/1, 558, 559, 569/1, 573, 574, 578, 579, 583, 588 - obręb Chocimino, gmina Polanów
oraz na działkach nr: 611, 610, 617, 618, 623, 625/1 - obręb Drzewiany, gmina Bobolice.
Realizacja projektowanej drogi umożliwi ruch środków transportowych, maszyn
roboczych wykorzystywanych w hodowli i ochronie lasu oraz pozyskiwaniu.
Projektowana droga wewnętrzna nr 13 P przebiegać będzie w pasie istniejącej drogi
leśnej posiadającej w większości nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem
naturalnym i płytami betonowymi IOMB, a także zmienną szerokość oraz zamulone rowy
odwodnieniowe, co powoduje, że na przeważającej długości nie spełnia ona parametrów
technicznych dla tego typu dróg.
Całkowita długość przebudowywanego odcinka nie przekroczy 7,9 km. W ramach
inwestycji przyjęto następujące parametry projektowanej drogi:

-

klasa techniczna ulicy: D,
prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,
szerokość nawierzchni jezdni: 3,5 m,
szerokość nawierzchni jezdni z mijanką: 6,5 m,
szerokość składnic: 7,0 m,
szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,
maks. obciążenie na oś: 100 kN.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z płyt
betonowych typu IOMB układanych na odcinkach drogi śladowo, natomiast na łukach jako
pełne wyłożenie. Luki między płytami wypełnione zostaną kruszywem naturalnym łamanym,
natomiast otwory w płytach zasypane drobnym piaskiem. Na całej długości drogi zostaną
odtworzone rowy przydrożne, których głębokość po oczyszczeniu wyniesie 0,6-0,9 m.
Rozpatrywane przedsięwzięcie należy do inwestycji, dla których jedyne oddziaływanie
na środowisko wystąpi na etapie realizacji inwestycji. Będzie to oddziaływanie chwilowe,
nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane w miejscu inwestycji i ustępujące po
zakończeniu robót. Przyjęte rozwiązania technologiczno- techniczne pozwolą na skuteczną
ochronę środowiska.
Na etapie realizacji inwestycji należy spodziewać się emisji pyłów i spalin do powietrza,
których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu oraz wykonywanie
wykopów, utwardzanie i wyrównywanie podłoża. Poziom hałasu emitowanego przez sprzęt
budowlany i środki transportu nie przekroczy 75 dB i mieścić się będzie w granicach norm dla
prowadzenia robót ziemnych. Odpady powstałe podczas realizacji zamierzenia
inwestycyjnego - gleba i ziemia, będą selektywnie gromadzone,
a następnie wykorzystane do zasypywania wykopów. Ścieki o charakterze socjalnobytowym, powstające w związku z przebywaniem pracowników na placu budowy,
gromadzone będą w przenośnych toaletach lub w bazach firm wykonawczych.
Etap eksploatacji inwestycji będzie charakteryzował się brakiem znaczących emisji
szkodliwych substancji i energii do środowiska. Zarówno podczas etapu budowy jak i

eksploatacji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla
wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla powierzchni ziemi. W wyniku realizacji
inwestycji nastąpi poprawa płynności ruchu drogowego, dzięki czemu polepszeniu ulegną
warunki aerosanitarne i akustyczne ciągu komunikacyjnego, zwiększy się poziom
bezpieczeństwa osób korzystających z drogi. Likwidacja niebezpiecznych kolein poprawi
wartości jezdne i ograniczy oddziaływanie na tereny przyległe.
Projektowana inwestycja na całej długości zlokalizowana jest w granicach obszaru
objętego programem Natura 2000, tj. Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. „Dolina
Radwi, Chocieli i Chotli" (kod PLH320022), zatwierdzonego jako obszar mający znaczenie dla
wspólnoty (OZW), zgodnie z decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18.11.2011 r. w sprawie
przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny, zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit 3
dyrektywy 92/43/EWG (notyfikowany jako dokument nr C(2011) 8278. Obszar obejmuje
szereg ważnych i cennych siedlisk z Dyrektywy Rady 92/43/EWG - zidentyfikowano tu 24
typy z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywające w sumie ok. 60% powierzchni
obszaru.
Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych prac oraz po przeanalizowaniu zagrożeń dla
ww. obszaru, którymi są:

-

zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia łąk świeżych, łąk wilgotnych i torfowisk
mechowiskowych,

-

zalesianie torfowisk i podmokłych łąk,

-

gospodarowanie w obrębie bagiennych lasów olszowych, często w obrębie wrażliwych
torfowisk źródliskowych,

-

hodowla ryb łososiowatych na obszarach źródliskowych i w obrębie mniejszych
dopływów,

-

modyfikowanie poziomu wód podziemnych - ujęcie wód gruntowych dla Koszalina w
Mostowie;

-

funkcjonowanie elektrowni szczytowo-pompowej nad jez. Kwiecko; funkcjonowanie
elektrowni wodnej w Niedalinie;

-

nieuporządkowana gospodarka odpadami - "dzikie wysypiska" śmieci,

funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego,
wycinanie lasu na stromych zboczach i krawędziach dolin oraz w obrębie stromych
wąwozów i jarów, jak i w obrębie stromych nisz źródliskowych,

stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter (budowa drogi),
jak również zasięg możliwego oddziaływania, które zamknie się w granicach pasa
drogowego, nie będzie negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i
zwierząt objęte ochroną w ramach ww. obszaru Natura 2000.
Według waloryzacji przyrodniczej gminy Polanów (Szczecin, 2001 r.), potwierdzonej w
waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego, wynika, że planowane
przedsięwzięcie zlokalizowane jest również w Obszarze Chronionego Krajobrazu pn.
„Okolice Żydowo-Biały Bór".
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2009 r. Nr 66, poz. 1804 ze zm.) zabrania się realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zakaz, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
zgodnie z § 3 ust. 2 ww. uchwały, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na
środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru
chronionego krajobrazu.
Z przeprowadzonej wstępnej oceny oddziaływania na środowisko planowanej
inwestycji wynika, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na
ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Okolice Żydowo-Biały Bór".
W oparciu o dane będące w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Szczecinie ustalono, że w miejscu przewidzianym pod inwestycję nie zinwentaryzowano
gatunków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG i załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG oraz innych chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Z tego względu przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej
eksploatacji, nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Oddziaływanie
planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek przeznaczonych pod
planowaną inwestycję. Mając na uwadze powyższe oraz charakter przedmiotowego
przedsięwzięcia, uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że przedłożone materiały
dotyczące planowanej inwestycji oraz dane na temat elementów przyrodniczych
środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, pozwoliły ocenić kompleksowo jego oddziaływanie na środowisko oraz formy
ochrony przyrody. Przeprowadzona analiza, uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o
których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), pozwoliło na
zajęcie stanowiska, że nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W wyniku otrzymanej opinii, jak również oceny własnej przedłożonych materiałów
postanowiłem jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji
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Otrzymują:
1.Strony postępowania wg wykazu.
2.a/a.Otrzymują:

Sprawę prowadzi:
Jerzy Krystowczyk – podinspektor ochrony środowiska UM Polanów pok. 14,
tel. (094) 348 07 83, e-mail j.krystowczyk@polanow.eu

