
Mirosławiec, dnia 19 kwietnia 2011 roku
GIŚ.6220.1.2011.AM
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

                                          D e c y z j a

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 
03 października 2008 roku 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 zmianami), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z ust.1 pkt 60 pkt 
rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ) 
oraz  w  związku  z  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 ze zmianami)  po rozpatrzeniu 
wniosku ConCEPT  B&JLL Zespół Projektujący Inżynierii Lądowej ul. Konstancińska 3A m. 
11, 02-942 Warszawa

                                                            u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej  nr  2310z  Bronikowo  –  Próchnowo  i  drogi  powiatowej  nr  2311z  m. 
Próchnowo i jednocześnie:

Określam

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
    
1.Planowane  przedsięwzięcie polega  na:
        

Skala przedsięwzięcia - z przedłożonej karty informacyjnej do wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wynika,  że planowana inwestycja dotyczy przebudowy 
drogi  powiatowej  nr  2311z  w  m.  Próchnowo  na  odcinku  250  m  (  dz.  nr   40/5  obręb 
ewidencyjny nr 28) oraz drogi powiatowej nr 2310z między Bronikowem a Próchnowem na 
odcinku 790 m (działki nr 26 i 37 obręb ewidencyjny 28). W ramach przebudowy drogi nr 
2311z wykonana zostanie nakładka bitumiczna na szerokości istniejącej jezdni ( docelowo do 
5,5 m ) oraz wykonany zostanie jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5m. 
Natomiast w ramach przebudowy drogi nr 2310z nastąpi wymiana nawierzchni istniejących 
chodników, zbudowana zostanie ścieżka rowerowa, wykonana zostanie regulacja istniejących 
przydrożnych  rowów  odwodnieniowych  oraz  nastąpi  przebudowa  istniejącej  nawierzchni 
bitumicznej związanej z poszerzeniem jezdni dł 5,5 m. Wszystkie roboty będą wykonywane 
w istniejącym pasie drogowym. 
Powiązań  z  innymi przedsięwzięciami –  nie  stwierdzono możliwości  kumulowania   się 
negatywnych  oddziaływań  przedmiotowej  inwestycji  z  innymi  przedsięwzięciami 
znajdującymi się na  obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie.
Wykorzystanie  zasobów  naturalnych  –  na  etapie  budowy  drogi  wykorzystywane  będą 
woda(czerpana  z  wodociągu  lub  z  beczkowozów)  w  ilości  500  m³,  masa  mineralno-
bitumiczna (transportowana z wytwórni stałej) w ilości 1300 Mg, kruszywo łamane w ilości 
2490 Mg, olej napędowy w ilości 600 dm³/dobę oraz energia elektryczna o mocy 7,5 kWh.
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Emisje i występowanie innych uciążliwości –  na etapie prowadzenia robót budowlanych 
emitowane  będą  zanieczyszczenia  do  atmosfery  w  formie  spalin  z  silników,  pyłów  oraz 
hałasu.  Źródłem  emisji  będą:  koparko  ładowarka,  rozkładarka  mas  bitumicznych,  walec 
drogowy  i  samochody  ciężarowe.  W  trakcie  trwania  robót  mogą  wystąpić  okresowe 
przekroczenia  norm  hałasu.  Przewiduje  się  powstanie  następujących  odpadów:  gruntu  z 
korytowania ( odzyskiwany na miejscu ) w ilości 936 m³, masy mineralno – bitumicznej w 
ilości trudnej do określenia, ścieków socjalnych z przenośnych toalet w ilości około 1 Mg, 
odpadów segregowanych tj. papier,  szkło, tworzywa sztuczne w ilości 0,1 Mg. W ramach 
prowadzonych inwestycji inwestor zobowiązał się do podpisania umów na odbiór odpadów 
budowlanych.
Ryzyko  wystąpienia  poważnej  awarii,  przy  uwzględnieniu  używanych  substancji  i 
stosowanych technologii  – w czasie  realizacji  inwestycji,  nie  przewiduje się  wystąpienia 
poważnej awarii w myśl art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

2.  Usytuowanie  przedsięwzięcia  –  ze  zwróceniem  uwagi  na  możliwe  zagrożenie 
środowiska-zwłaszcza  przy  istniejącym  użytkowaniu  terenu,  walory  przyrodnicze  i 
krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 
uwzględniające:

Analizując  usytuowanie  przedsięwzięcia,  z  uwzględnieniem  możliwego  zagrożenia 
dla  środowiska,  w  szczególności  przy  istniejącym  użytkowaniu  terenu,  zdolności 
samooczyszczania  się  środowiska  i  odnawiania  się  zasobów  naturalnych,  walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego stwierdzono, że planowana inwestycja:

a) nie  znajduje  się  na  obszarach  wodno-błotnych  oraz  innych  obszarach  o  płytkim 
zaleganiu wód podziemnych;

b) nie znajduje się na obszarach wybrzeży;
c) nie jest zlokalizowana w obszarach górskich lub leśnych. Podczas realizacji inwestycji 

planuje się usunięcie 96 drzew, w tym: klon – 26 szt., jesion – 60 szt., brzoza – 2 szt.,  
dąb 5 szt., kasztanowiec 1 szt., lipa 1 szt., grab 1 szt.

d) nie jest zlokalizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć 
wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

e) zlokalizowane  jest  w  granicach  Specjalnego  Obszaru  Ochrony  Siedlisk  pn. 
„Mirosławiec” (kod PLH320045), zatwierdzonego jako obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty (OZW), zgodnie z decyzja Komisji  Europejskiej  2011/64/EU w sprawie 
przyjęcia na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG ,czwartego zaktualizowanego wykazu 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,  składający się na kontynentalny region 
biogeograficzny (nr aktu notyfikacyjnego K(2010)9669).  Zgodnie ze Standartowym 
Formularzem  Danych  dla  obszaru  Natura  2000  pn.  „Mirosławiec”  podstawowymi 
zagrożeniami są kłusownictwo oraz wypadki drogowe.

     Na podstawie waloryzacji przyrodniczej gminy Mirosławiec opracowanej przez Biuro 
Konserwacji  Przyrody w Szczecinie  stwierdzono,  że przedmiotowe przedsięwzięcie 
jest  częściowo  zlokalizowane  w  granicach  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  pn. 
„ Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”. 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,  zabrania  się  realizacji 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu 
przepisów  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o 
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środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

    Na terenie objętym inwestycją oraz w strefie oddziaływania planowanej inwestycji nie 
występują gatunki roślin i zwierząt, oraz siedliska przyrodnicze, które mogły by zostać 
zniszczone w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie  narusza  integralności  wyznaczonych  obszarów  Natura  2000,  nie  będzie  miała 
negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu. W trakcie realizacji 
inwestycji nie będą usuwane podlegające ochronie prawnej gatunki drzew i krzewów. 
Inwestor  w  „karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia”  zobowiązał  się  ponadto  do 
wykonania  działań  minimalizujących,  tj.  przeprowadzenie  prac  budowlanych  poza 
terminem przebywania tam żubrów ( okres jesienno- zimowy). 

f) nie  znajduje  się  na  obszarach,  na  których  standardy  jakości  środowiska  zostały 
przekroczone. 

g) zlokalizowana  jest  poza  obszarami  o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne;

h) pod kątem gęstości  zaludnienia  – planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  w 
części na terenie m. Próchnowo o zwartej zabudowie,

i) planowane przedsięwzięcie w części jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru  przylegającego  do  jeziora.  Najbliżej  położona  krawędź  przebudowywanej 
drogi znajduje się w odległości 100 m od jeziora Bytyń,

j) zlokalizowana jest poza terenami uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj  i  skala  możliwego  oddziaływania  rozważanego  w odniesieniu  do  uwarunkowań 
omówionych powyżej, wynikające z:

a) zasięgu  oddziaływania  –  obszaru  geograficznego  i  liczby  ludności,  na  którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać – planowane przedsięwzięcie może się przyczynić 
do  zakłócenia  spokoju  mieszkańców  sąsiadujących  z  terenem  inwestycyjnym.  Po 
zakończeniu prac budowlanych niedogodności związane z pracą maszyn budowlanych 
ustaną całkowicie,

b) transgranicznego  charakteru  -  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne 
elementy  przyrodnicze  –  ze  względu  na  charakter,  zakres  oraz  znaczącą  odległość 
przedsięwzięcia  od granic  kraju nie  przewiduje się  transgranicznego  oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji na środowisko; 

c) wielkości  i  złożoności  oddziaływania,  z  uwzględnieniem  obciążenia  istniejącej 
infrastruktury  technicznej  –  w  czasie  trwania  prac  budowlanych  mogą  wystąpić 
lokalne  zakłócenia  związane  z  pracą  ciężkiego  sprzętu  i  ruchem  samochodów 
ciężarowych.  Realizacja  inwestycji  przyczyni  się  do  podniesienia  komfortu  ruchu 
drogowego.  Na  etapie  eksploatacji  przebudowanej  drogi  nie  przewiduje  się 
występowania negatywnych oddziaływań na tereny sąsiadujące,

d) prawdopodobieństwo oddziaływania - oddziaływanie planowanej inwestycji związane 
z  etapem  budowy  będzie  krótkotrwale  i  ustanie  po  zrealizowaniu  zamierzenia 
inwestycyjnego. Przebudowa drogi poprawi płynność ruchu pojazdów, co przyczyni 
się do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hałasu,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania - w odniesieniu do etapu 
realizacji inwestycji ewentualne oddziaływanie którego źródłem będzie ruch pojazdów 
oraz maszyn i  prowadzone prace ziemne,  budowlane,  ustaną wraz z zakończeniem 
prac. 
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U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 23 lutego 2011 roku  Zespół Projektujący Inżynierii Lądowej ConCEPT 
B&JLL Warszawa ul. Konstancińska 3A m.11 wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej 
nr 2310z Bronikowo-Próchnowo i drogi powiatowej nr 2311z m. Próchnowo  załączając kartę 
informacyjną  przedsięwzięcia  opracowaną  w lutym 2011  roku,  kopię  mapy  ewidencyjnej 
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, 
na  który  będzie  oddziaływać  przedsięwzięcie  jak  również  wypis  z  ewidencji  gruntów 
obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W  toku  przeprowadzonej  procedury  ustalono,  że  planowana  inwestycja  kwalifikuje 
się  do przedsięwzięć  wymienionych  w § 3 ust.  1  pkt  60 rozporządzenia  Rady Ministrów 
z  dnia  9  listopada  2010  roku  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.  U.  Nr  213  poz.  1397  )  tj.:  „drogi  o  nawierzchni  twardej  o  całkowitej  długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi  o nawierzchni  twardej  zlokalizowanych  poza obszarami  objętymi 
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  ,  planowane 
zamierzenie  inwestycyjne   zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko może być wymagany. 
Mając na względzie powyższe Burmistrz Mirosławca w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił 
pismem  nr  OŚ.6220.1.2011.AM  z  dnia  8  marca  2011  roku  o  opinię  do  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie Wydział Terenowy w Koszalinie oraz pismem 
nr OŚ.6220.1.2011.AM  z dnia 8 marca 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wałczu przedkładając dokumenty  o których mowa w art. 64 ust. 2 cytowanej 
ustawy.
Uwzględniając  łącznie  uwarunkowania  realizacji  przedsięwzięcia  opinią  sanitarną 
nr  PPIS.N.NZ-407/6/11  z  dnia  14  marca  2011  roku  Państwowy  Powiatowy  Inspektor 
Sanitarny  w  Wałczu  nie  stwierdził  potrzeby  przeprowadzania  oceny  oddziaływania 
na  środowisko  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Identyczne  rozstrzygnięcie  zawarł 
w  postanowieniu  nr  WST.K.4240.10.2011.ŁS  z  dnia  25  marca  2011  roku  Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie.
Przed podjęciem decyzji o nałożeniu bądź odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenie oceny 
oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko zgodnie z art.  63 ust.  1 ustawy  z dnia 
03 października 2008 roku 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 zmianami)  Burmistrz  Mirosławca uwzględnił  i  odniósł  się  do niżej 
wymienionych uwarunkowań opisanych w przedłożonej do wniosku karcie informacyjnej.

Analizując  przedłożone materiały,  dotyczące planowanej inwestycji , opinie, oraz dane na 
temat  elementów  przyrodniczych  środowiska,  pozwoliły  ocenić  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 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.), pozwala na zajęcie stanowiska, że nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 W związku  z powyższym postanowiono jak w sentencji.

P  o  u  c  z  e  n  i  e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku 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  zmianami)  decyzję  o 
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie  decyzji   o których 
mowa w art. 72 ust. 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 
czterech  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  stała  się 
ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

Załączniki:
Charakterystyka o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.  
1227 ze zm.).

 

Otrzymują:

1. ConCEPT B&LL Zespół Projektujący Inżynierii Lądowej
ul. Kostancińska 3Am.11

2. Zdanowicz Sebastian,
Bronikowo 20

3. Nadleśnictwo Mirosławiec, 
Wolności 30

4. PZZ Spółka z o.o. w Wałczu
ul. Chełmińska 2

5. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ Koszalin

2. Państwowy Powiatowy 
        Inspektor Sanitarny w Wałczu 
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