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POSTANOWIENIE 
 

 Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.),  art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U .Nr 62, poz. 627 ze zmian.), oraz  art. 153 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), w związku z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska znak: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/103/09/kk z dnia 4 maja 2009r.                    
w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wyposażeniu w infrastrukturę towarzyszącą 
istniejących szlaków turystycznych, trasa promująca rękodzielnictwo i rzemiosło( rzeźby)”,     
w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia na wniosek Wójta Gminy 
Widuchowa  ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. 
 

Postanawiam 
 

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „Wyposażeniu w infrastrukturę towarzyszącą istniejących 
szlaków turystycznych, trasa promująca rękodzielnictwo i rzemiosło( rzeźby )”. 
  

Uzasadnienie 
 

Wójt Gminy  Widuchowa , zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
Państwowego Inspektora Sanitarnego  o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i 
określenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 51 ust.3 w/w 
ustawy POŚ. W  trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizowano 
dodatkowo następujące dokumenty:  
1. standardowe formularze danych obszarów Natura 2000, w tym charakterystyki obszarów, 
informacji przyrodniczej, identyfikację zagrożeń.;  
2. „ocenę planów i przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na obszary Natura 2000 - 
Wytyczne metodyczne dotyczące Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG”, Komisja Europejska 
DG, WWF Polska 2005;  
3. poradnik ochrony siedlisk i gatunków sieci obszarów Natura 2000;  
4. waloryzacja Przyrodnicza Gminy Widuchowa (Biuro Konserwacji Przyrody).  
Wg załączonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, planowane przedsięwzięcie polega 
na ustawieniu wzdłuż biegnących przez gminę szlaków rowerowych: „Zielona Odra”, szlak 
„Czarny”, miejsc postojowych oraz ustawienie rzeźb promujących rękodzielnictwo                 
i rzemiosło uprawiane dawniej na tych terenach. W skład miejsca postojowego dla 
rowerzystów wchodzić będą następujące elementy małej architektury: stół z ławą, zadaszenie, 
stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna.  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie następujących obszarów Natura - 
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320003 „Dolina Dolnej Odry” wyznaczonego 



rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, 
poz. 1226) . Celem ochrony ww. obszarów Natura 2000 jest ochrona gatunków roślin               
i zwierząt i utrzymanie ich siedlisk w nie pogorszonym stanie. Zgodnie z wytycznymi 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i założeniami w Dyrektywie Siedliskowej, należy 
stosować zasadę przezorności, która wymaga iż w przypadku niepewności co do wpływu 
inwestycji na obszar Natura 2000-cele ochrony tego obszaru winny być traktowane 
priorytetowo.  
Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska biorąc powyższe pod uwagę oraz charakter 
przedsięwzięcia tj. ustawienie wzdłuż biegnących przez gminę szlaków rowerowych: 
„Zielona Odra”, szlak „Czarny”, miejsc postojowych oraz ustawienie rzeźb promujących 
rękodzielnictwo i rzemiosło uprawiane dawniej na tych terenach stwierdzono, że planowana 
inwestycja podczas realizacji jak i eksploatacji, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz gatunków, dla których ochrony ustanowiono ww. 
obszary Natura 2000,  Postanowieniem z dnia 4 maja 2009r znak:RDOŚ-32-WOOŚ-
6650/103/09/kk. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
ponieważ , nie zaliczono w/w inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na obszar Natura 2000 w myśl art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (teks jednolity- Dz.U. z 2008r. Nr 25. poz. 150 z późn. zm).  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinią Sanitarną z dnia 30 lipca 2008r. znak:    
PS-N-NZ/4011-25/204/08 zaliczył przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć 
mogących pogorszyć stan środowiska, dla których można wymagać sporządzenia raportu  
oddziaływania na środowisko, jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia odstąpił od 
obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowej inwestycji. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji . 
 
 

Pouczenie 
 
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie za moim pośrednictwem,    
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 Otrzymują: 
   1. Wójt Gminy Widuchowa 
   2. Strony zgodnie z art. 49 kpa. 
 Do wiadomości: 
   1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino 


