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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.), w związku z art.51 ust.2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U .Nr 62, poz. 627              
ze zmian.), w związku z Postanowieniem Wojewody Zachodniopomorskiego znak pisma  
SR-P-3-6650/469/08 z dnia 9 października 2008r. w sprawie obowiązku sporządzenia 
raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na: ,, Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszom w ekosystemach 
leśnych na terenie leśnictwa Rynica.”, w postępowaniu zmierzającym do  wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia na wniosek  
Nadleśnictwa Chojna. 
 

Postanawiam 
 

• Zobowiązać  Nadleśnictwo Chojna ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna do sporządzenia 
raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  dla przedsięwzięcia  
polegającego na ,, Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszom w 
ekosystemach leśnych na terenie leśnictwa Rynica”, a także   określić zakres raportu  dla 
w/w przedsięwzięcia,  zgodnie  z art. 51 ust. 2a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo  
ochrony środowiska   ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627     z późn. zm.)  ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
  opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis 
fauny, flory, najbliższe istniejące oraz projektowane obszary chronione oraz ewentualny 
wpływ przedsięwzięcia na te obszary), warunki środowiskowe w miejscu lokalizacji 
przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
• szczegółowego określenie na mapie planowanej lokalizacji inwestycji w odniesieniu do 
obszarów Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych, 
• opis obszaru Natura 2000 na obszarze którego, zlokalizowana jest planowana inwestycja, 
w zakresie: 
-   powierzchni, typów siedlisk, 
-   występowania kluczowych gatunków oraz siedlisk tj. listę wszystkich siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach do 
Rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U z 2005 Nr 94, poz. 795) oraz listę gatunków 
ptaków, z załącznika I dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r w 
sprawie ochrony dzikich ptaków, zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji i wiej 
sąsiedztwie 
-  przedstawienie pełnego zakresu celów ochrony obszaru, w tym czynników, które 
stanowią o wartości przyrodniczej obszaru, 
-  przedstawienie informacji odnośnie wartości obszaru dla sieci Natura 2000, 
• wskazanie, w jaki sposób warunki podstawowe obszaru będą się zmieniać  w przyszłości, 
w przypadku nie podjęcia i podjęcia realizacji przedsięwzięcia, 



• skutki przedsięwzięcia dla celów ochrony obszaru Natura 2000 — m.in.: określenie       
wpływu realizacji inwestycji na stan siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt dla których 
ustanowione zostały ww. obszary Natura 2000 m.in., 
• przedstawienie wariantów realizacji inwestycji, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na: zwierzęta, rośliny i wodę, zwłaszcza w kontekście 
funkcjonowania całego ekosystemu rzeki, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla 
których wyznaczony został obszar Natura 2000; wzajemne oddziaływanie między tymi 
elementami, 
• oddziaływania przedsięwzięcia na podstawowe struktury i funkcje obszaru Natura 2000 
(m.in.: określenie przewidywanych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie 
wykona funkcjonowania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000) „ określenie wpływu 
inwestycji na bilans wód, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych zbiorników 
wodnych położonych na przebiegu projektowanej inwestycji m.in. z uwzględnieniem 
wpływu inwestycji na jezioro położone na działce nr 77 obręb Krzywin, z którego będzie 
odprowadzona woda), 
• przeanalizowanie skumulowanych efektów inwestycji z innymi istniejącymi i 
planowanymi przedsięwzięciami na integralność obszarów Natura 2000, 
• wskazanie właściwych środków łagodzących oddziaływania przedsięwzięcia na obszary 
Natura 2000 (podanie przewidywanych działań, mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko), 
• informacji o ewentualnych kolizjach przedsięwzięcia z chronionymi elementami 
środowiska przyrodniczego. 
 
 

 
Uzasadnienie 

 
Po wnikliwej analizie opisu przedsięwzięcia, a także kierując się charakterem inwestycji          
i usytuowaniem przedsięwzięcia w granicach Obszaru Natura 2000, zaliczono w/w 
przedsięwzięcie 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 
(tekst jednolity- Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizowano dodatkowo 
następujące dokumenty: 
1. opinię Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry z dnia 30 września 
2008 znak sprawy: ZPKDDO.MP -424-17/3/08 dotyczącej przedmiotowej inwestycji, 
2. standardowe formularze danych obszarów Natura 2000, w tym charakterystyki obszarów, 
informacji przyrodniczej, identyfikację zagrożeń, 
3. „ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na obszary Natura 2000 - 
Wytyczne metodyczne d dotyczące Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG”, Komisja 
Europejska DG, WWF Polska 2005, 
4. poradnik ochrony siedlisk i gatunków sieci obszarów Natura 2000 
5. waloryzacja przyrodnicza gminy Widuchowa wykonana przez Biuro Konserwacji Przyrody 
(Szczecin, 2006). 
Mając powyższe na uwadze oraz fakt iż: 
- planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 Obszarze Specjalnej 
Ochrony Ptaków PLB 320003 „Dolina Dolnej Odry”, wyznaczony Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 5 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnych 
obszarów ptaków Natura 2000 (Dz .U. Nr 179 poz.1275), którego celem wyznaczenia jest 



ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w nie 
pogorszonym stanie, 
- art. 33 ust.1 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, 
- wg inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w 2007r., jezioro położone na działce nr 
77, od którego będzie odprowadzana woda, zostało sklasyfikowane jako siedlisko 
przyrodnicze (kod 3150 Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu Magnopotamion lub 
Hydrocharition) wymagające ochrony w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000, 
- zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: odbudowę urządzeń piętrzących o wysokości do 
l m z przebudową starych i budową nowych przepustów; odtworzenie na trasie rowu 
naturalnego zbiornika wodnego o pow. około 0,40 ha; odbudowa rowu o długości około 4 km 
poprzez jego pogłębienie i wyprofilowanie, 
- 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 wytycznymi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i założeniami Dyrektywy 
Siedliskowej należy stosować zasadę przezorności, która wymaga aby w przypadku 
niepewności co do wpływu inwestycji na obszar Natura 2000- cele ochrony tego obszaru 
winny być traktowane priorytetowo, 
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. Nadleśnictwo Chojna  
         ul. Szczecińska 6, 74-500 Chojna  
      2. strony zgodnie z art. 49 kpa 
      3. a/a 
 
 
Do wiadomości; 

1. Wojewoda Zachodniopomorski 
      ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Snitarny 
      ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino 
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