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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 zwiazku z Postanowieniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego znak: SR-P-3-6650/559/08 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie 
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku 
przejście przez miejscowość Ognica”, w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia na 
wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg 
Wojewódzkich ul. Polna 2, 74-500 Chojna.   

 
Postanawiam 

 
odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku 
przejście przez miejscowość Ognica”  

Uzasadnienie 
 
Po wnikliwej analizie opisu przedsięwzięcia  oraz fakt iż: 
- planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000, którego celem 
wyznaczenia jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk 
w nie pogorszonym stanie, 
 - art. 33 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
z późniejszymi zmianami) mówi, iż zabrania się podejmowania działań mogących w 
znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin             
i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000, 
- planowana inwestycja polega na remoncie istniejącej drogi oraz chodnika a także 
plantowanie poboczy, 
- planowane przedsięwzięcie może spowodować przekształcenie środowiska przyrodniczego, 
które powstanie zarówno w toku prac na etapie realizacji inwestycji, jak 
również w efekcie długofalowego oddziaływania na otoczenie i dotyczy wielu aspektów 
środowiskowych, 
- zgodnie z art.6 Dyrektywy Siedliskowej w tym szczególności zastosowania zasady 
przezorności w przypadku nie pewności organu nadzorującego, cele obszaru Natura 2000 
należy traktować priorytetowo, 
planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na 
odcinku przejście przez miejscowość Ognica zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 w myśl art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 



2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150). Jednak 
z uwagi na załączony do wniosku opis planowanego przedsięwzięcia zawierający 
wyczerpujące informacje na temat jego realizacji oraz wpływu na elementy przyrodnicze, 
Wojewoda Zachodniopomorski Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2008r. znak: SR-P-3-
6650/559/08, odstąpił od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinią z dnia 30 
października 2008r., znak: PS-N-NZ/4011-39/293/08 również odstąpił od obowiązku 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

 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. Rejon Dróg Wojewódzkich ul. Polna 2, 74-500 Chojna.   
   2. Strony zgodnie z art. 49 kpa. 
Do wiadomości: 
   1. Wojewoda Zachodniopomorski 

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

 


