I.K.IYU^TKZ RI^CZA
ul. Hntu^ow;.i 17
73-2.lOKec^

BM.6220.1-7.2018 Recz, dnia 07 czerwca 2018r.

POSTANOWIENIE
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

dla przedsięwzięcia pn:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno."

Na podstawie:
art.106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -" Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2076 póz. 1257 ze zm.)
art. 63 ust. 1 i 4; 64 ust. 1, art. 66; art. 68 ustawy z dnia 3 października
2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1405 ze zm.),
kierując się kryteriami, o których mowa w art 63 ust. w/w ustawy po
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia złożoną przez
wnioskodawcę - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM" Ryszard Kowalski

występująca 2 pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie , oraz biorąc pod uwagę opinie:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - opinia z dnia
25.05. 2018r, sygn. WONS.OS - 4220.74.2018.JR ( data wpływu do tutejszego
Urzędu 28.05.2018r.)
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - opinia
sanitarna z dnia 24 maja 2018r., znak: PS.N.NZ.407.6.18 (data wpływu do
tutejszego Urzędu28.05.2018r.)
3. Dyrektora Zlewni w Stargardzie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie - opinia z dnia 29 maja 2018r. znak: SZ.ZZ0.3.436.19.2018.AW (data
wpływu do tutejszego Urzędu 06.06.2018r.)

postanawiam

l Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia polegającego na
„.Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz" Choszczno."".
II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko :

- raport powinien zawierać informacje wynikające z art. 66 ustawy z dnia 3

października 2008ro udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1405 ze
zm.),w szczególności należy poddać analizie;
1. Opis charakterystyki całego przedsięwzięcia ze wskazaniem warunków
użytkowania terenu na etapie realizacji i eksploatacji, przedstawić
czytelny opis wszystkich zaplanowanych elementów związanych z
wykonaniem inwestycji, wraz ze wskazaniem lokalizacji tych elementów
na załączniku graficznym.
2. Opis poszczególnych elementów środowiska objętych oddziaływaniem
planowanego przedsięwzięcia:
a) wskazać i opisać elementy przyrodnicze środowiska występujące w
zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

środowisko (uwzględniając teren działek inwestycyjnych i ich sąsiedztwo).
Opis elementów przyrodniczych środowiska powinien być sporządzony w
oparciu o wyniki aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej
zgodnie z obowiązującymi metodykami, w tym w odpowiednich terminach
(w ciągu co najmniej trzech miesięcy np. czerwiec, lipiec sierpień),
uwzględniających okres wegetacyjny roślin i okres aktywności zwierząt, w
stosownej ilości dokonanych kontroli (co najmniej cztery wizyty terenowe

w miesiącu), dających możliwość określenia w najbardziej rzetelny sposób
występowania na terenie planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie
gatunków fauny i flory oraz ich siedlisk. Siedliska stwierdzonych gatunków
i miejsca warunkujące ich występowanie przedstawić na załączniku
graficznym. Na podstawie uzyskanych wyników określić wpływ
zaplanowanej inwestycji na wartości przyrodnicze,
b) określić wykorzystanie analizowanego terenu inwestycyjnego i jego
bezpośredniego sąsiedztwa jako szlaki migracyjne płazów, poprzez
prowadzenie co najmniej 10 kontroli w okresie migracji płazów do
zbiorników wodnych z zimowisk w terminach od końca marca do

połowy maja i co najmniej 10 kontroli w okresie migracji ze zbiorników
wodnych na zimowiska w terminach od końca września do końca
października,

c) określić wykorzystanie najbliższych zbiorników wodnych przez płazy
uwzględniając również miejsce rozrodu płazów, poprzez prowadzenie

co najmniej 4 kontroli w okresie od początku kwietnia do końca lipca (w
tym optymalnie jednej w ciągu nocy),
d) szczegółowej analizie poddać oddziaływanie inwestycji na przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000 Dolina lny koło Recza PLH320004.
Oddziaływanie planowanej inwestycji przeanalizować pod kątem
zdefiniowanych zagrożeń dla obszaru i jego przedmiotów ochrony,

e) analizie poddać oddziaływanie przedsięwzięcia na Obszar
Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno),
f) dokonać oceny perspektywy zachowania populacji kumaka nizinnego
na analizowanym terenie w ujęciu długoterminowym.
2. Przedstawić propozycję działań minimalizujących, które można
zrealizować poprzez wymianę lub modernizację przepustów
nieprzechodnich dla wydr w miejscach narażenia na kolizje z pojazdami
oraz eliminację barier migracyjnych poprzez budowę przepustów dla
płazów.
3. Przeprowadzić analizę oddziaływania inwestycji na różnorodność

biologiczną w przypadku utraty, izolacji siedlisk lub zaburzenia funkcji
pełnionych przez analizowany teren, określić wpływ przedsięwzięcia na

liczebność i kondycję lokalnych populacji cennych gatunków.

4. Przedstawić analizę wariantową dotyczącą przedmiotowej inwestycji, w
tym opisać przewidywane skutki dla środowiska w przypadku
niepodejmowania przedsięwzięcia, przedstawić racjonalny (względem

inwestycyjnego) wariant alternatywny (uwzględniający minimalizację
negatywnego oddziaływania na środowisko). Przedstawić wariant naj
korzystniejszy dla środowiska, a także szczegółowe uzasadnienie
wybranego przez Inwestora wariantu względem stwierdzonych
oddziaływań.
5. Przeprowadzić analizę zasadności usunięcia 70 szt. drzew, na których
znajdują się gatunki chronione.
6. Przeprowadzić analizę oddziaływania zrealizowanej inwestycji na
środowisko wodne wód płynących w kanale Słutowo, Recz, Zeliszewo,
rzeki Stobnicy głównie przez zanieczyszczenia zawartym w spływających
z drogi wodach opadowych zawierających substancje ropopochodne,
chlorki stosowane do zimowego utrzymania dróg.
III. Autorem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko winna być
osoba określona w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008r o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1405 ze zm.),
IV. Raport należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz
w wersji na elektronicznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE
Z wnioskiem Pracowania Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski

reprezentująca Inwestora Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na

realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr
151 na odcinku Recz- Choszczno".

Do wniosku dołączono:
• kartę informacyjną przedsięwzięcia wymienioną w art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz art.
74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.J. Dz. U. z 2017 póz. 1405 ze zm.),
• załącznik graficzny - mapa ewidencyjna ,
• mapa z naniesionym zakresem oddziaływania inwestycji,
• pian sytuacyjny z inwentaryzacją zieleni,
• wypis z rejestru gruntów
• wykaz działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz na które będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust.1 pkt. 60
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. (Dz. U. Nr 216, póz. 71.)
- 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
Z uwagi na fakt, że w prowadzonym postępowaniu liczba stron przekracza 20
Burmistrz Recz na podstawie art. 61 § 4i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz. U. 2017 póz. 1257 ze zm.) w
związku z art. 21 ust 2 pkt. 9, art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 i art. 75 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r, póz. 1405 ze zm.) zawiadomił
strony o wszczęciu w dniu 11 maja 2018r., postępowania administracyjnego oraz o
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na

wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM" Ryszard Kowalski występującej
z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia

polegającego na:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno".
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska (....), ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do
wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
W toku postępowania stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy dnia 3 października
2008ro udostępnieniu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1405 ze zm.) organ prowadzący postępowanie
wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Dyrektora
Zlewni w Stargardzie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

Organy te wydały opinie:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie - opinią z dnia 25.05.
2018r., sygn. WONS.OS - 4220.74.2018.JR ( data wpływu do tutejszego Urzędu
28.05.2018r.)-wyraził opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres
raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganiami
określonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu
informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska (....), oraz zakreślił poddanie szczegółowej analizie następujących
elementów:
• opis charakterystyki całego przedsięwzięcia ze wskazaniem warunków
użytkowania terenu na etapie realizacji i eksploatacji, przedstawić czytelny opis
wszystkich zaplanowanych elementów związanych z wykonaniem inwestycji, wraz ze
wskazaniem lokalizacji tych elementów na załączniku graficznym.

• opis poszczególnych elementów środowiska objętych oddziaływaniem
planowanego przedsięwzięcia:
-wskazać i opisać elementy przyrodnicze środowiska występujące w zasięgu
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

(uwzględniając teren działek inwestycyjnych i ich sąsiedztwo). Opis elementów
przyrodniczych środowiska powinien być sporządzony w oparciu o wyniki aktualnej

inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi metodykami, w
tym w odpowiednich terminach (w ciągu co najmniej trzech miesięcy np. czerwiec,

lipiec sierpień), uwzględniających okres wegetacyjny roślin i okres aktywności
zwierząt, w stosownej ilości dokonanych kontroli (co najmniej cztery wizyty terenowe

w miesiącu), dających możliwość określenia w najbardziej rzetelny sposób
występowania na terenie planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie gatunków fauny i
flory oraz ich siedlisk. Siedliska stwierdzonych gatunków i miejsca warunkujące ich
występowanie przedstawić na załączniku graficznym. Na podstawie uzyskanych
wyników określić wpływ zaplanowanej inwestycji na wartości przyrodnicze,
określić wykorzystanie analizowanego terenu inwestycyjnego i jego
bezpośredniego sąsiedztwa jako sziaki migracyjne płazów, poprzez prowadzenie co

najmniej 10 kontroli w okresie migracji płazów do zbiorników wodnych z zimowisk w
terminach od końca marca do połowy maja i co najmniej 10 kontroii w okresie
migracji ze zbiorników wodnych na zimowiska w terminach od końca września do
końca października,

- określić wykorzystanie najbliższych zbiorników wodnych przez płazy uwzględniając
również miejsce rozrodu płazów, poprzez prowadzenie co najmniej 4 kontroli w

okresie od początku kwietnia do końca lipca (w tym optymalnie jednej w ciągu nocy),
szczegółowej analizie poddać oddziaływanie inwestycji na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina lny koło Recza PLH320004. Oddziaływanie planowanej
inwestycji przeanalizować pod kątem zdefiniowanych zagrożeń dla obszaru i jego
przedmiotów ochrony,
analizie poddać oddziaływanie przedsięwzięcia na Obszar Chronionego
Krajobrazu D (Choszczno-Drawno),
dokonać oceny perspektywy zachowania populacji kumaka nizinnego na
analizowanym terenie w ujęciu długoterminowym.
• Przedstawić propozycję działań minimalizujących, które można zrealizować
poprzez wymianę lub modernizację przepustów nieprzechodnich dla wydr w
miejscach narażenia na kolizje z pojazdami oraz eliminację barier migracyjnych
poprzez budowę przepustów dla płazów.
• Przeprowadzić analizę oddziaływania inwestycji na różnorodność biologiczną w

przypadku utraty, izolacji siedlisk lub zaburzenia funkcji pełnionych przez
analizowany teren, określić wpływ przedsięwzięcia na liczebność i kondycję
lokalnych populacji cennych gatunków.
• Przedstawić analizę wariantową dotyczącą przedmiotowej inwestycji, w tym

opisać przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, przedstawić racjonalny (względem inwestycyjnego) wariant
alternatywny (uwzględniający minimalizację negatywnego oddziaływania na
środowisko). Przedstawić wariant naj korzystniejszy dla środowiska, a także
szczegółowe uzasadnienie wybranego przez Inwestora wariantu względem
stwierdzonych oddziaływań.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie - opinią sanitarną z dnia
24 maja 2018r., znak: PS.N.NZ.407.6.18 (data wpływu do tutejszego
Urzędu28.05.2018r.) w wyniku analizy dokumentacji nie stwierdził potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
3. Dyrektor Zlewni w Stargardzie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie - opinią z dnia 29 maja 2018r. znak: SZ.ZZ0.3.436.19.2018.AW (data
wpływu do tutejszego Urzędu 06.06.2018r.) nie stwierdził obowiązku i konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zamierzonego przedsięwzięcia
argumentując to tym , że :
- usytuowanie inwestycji względem zabudowy mieszkaniowej pozostaje bez zmian w
stosunku do układu drogowego,
na obszarze przebudowywanej drogi brak jest miejscowych planów
zagospodarowania terenu,

- na etapie budowy w celu ochrony wód powierzchniowych przewiduje się
rygorystyczne reżimy technologiczne oraz będzie stosowany sprawny sprzęt i

wysokiej Jakości materiały budowlane,
- na etapie eksploatacji odwodnienie pasa drogowego i odprowadzanie wód
opadowych odbywać się będzie za pomocą rowów odparowywująco - chłonnych, w
terenach zabudowanych za pomocą systemu wpustów i studni ulicznych kanalizacji
deszczowej,
" odprowadzane wody opadowej z powierzchni drogi będą dotrzymywać warunków
technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,
- odprowadzane wody opadowej z powierzchni drogi będą dotrzymywać warunków

wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

- działki objęte zamierzeniem inwestycyjnym znajdują się w Regionie Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego. Obszar objęty wnioskiem znajduje się w dorzeczu Odry w

zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWPo RW 60001619849 - Ina od
źródeł do Stobnicy oraz JCWPo RW 60001619856 Dopływ do Sławęcina a także w
obszarze JCWPd o kodzie GW60007,
- planowana rozbudowa drogi 151 nie spowoduje wzrostu dopływu do wód

podziemnych i nie będzie miało wpływu na ich jakość,
planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na osiągnięcia celów

środowiskowych wynikających z ramowej Dyrektywy Wodnej.
Burmistrz Recza przeprowadził analizę przedłożonych w ww. sprawie
dokumentów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., póz. 1405 z późn. zm.), natomiast o stwierdzeniu
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
przesądziły poniższe przesłanki.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi
wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno. Planuje się wykonanie

warstw bitumicznych jezdni, rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, budowę i
przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych,
budowę zatok autobusowych, budowę elementów uspokojenia ruchu, wyprofilowanie
istniejących poboczy, oczyszczenie oraz przebudowę rowów drogowych, wykonanie
oznakowania, remont lub przebudowę istniejących zjazdów, budowę i przebudowę
przepustów, wycinkę drzew kolidujących z przedsięwzięciem, budowę i przebudowę
kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z
istniejącą infrastrukturą. Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i

rozbudowy istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej na długości ok 13,8 km na
odcinku Recz - Choszczno.

Dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja nie obowiązuje aktualny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Planowana inwestycja przebiegać będzie w pasie istniejącej drogi wojewódzkiej nr
151, która w części znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D (Choszczno
Drawno), następnie droga przebiega przez obszar specjalnej ochrony siedlisk Dolina

Iny koło Recza PLH320004, przy wyjeździe z miejscowości Recz biegnie przy
zbiorniku wodnym, w którym występują chronione gatunki fauny m. in. Rumak nizinny,
ropuchą szara, żaba jeziorkowa, żaba wodna. Planowana inwestycja będzie

przebiegać również w pobliżu siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku l
Dyrektywy Siedliskowej m. in gradu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego,
górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak turzycowisk i
mechowisk.

Z uwagi na charakter oraz lokalizację planowanej inwestycji, w sporządzonym

raporcie należy przeprowadzić dokładną analizę oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na środowisko, w tym w szczególności na środowisko przyrodnicze,

uwzględniając wpływ na formy ochrony przyrody (cenne gatunki fauny i flory, w tym
gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000), występujące w
sąsiedztwie temu inwestycyjnego.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia został przedstawiony jedynie wykaz
elementów rozbudowy drogi wojewódzkiej , inwestor nie odniósł się jednak do
sposobu wykonania oraz miejsca, w którym zostaną zlokalizowane konkretne
elementy inwestycji. Nie przedstawiono również wpływu poszczególnych elementów
przedsięwzięcia na tereny sąsiadujące z inwestycją.
W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia Inwestor odnosząc się
do środowiska przyrodniczego stwierdził, że podczas lustracji terenowej stwierdzono
występowanie gatunków chronionych, jednak nie wskazał w jaki sposób realizacja

inwestycji mogłaby wywierać na nie wpływ; jedynie w odniesieniu do siedlisk
przyrodniczych stwierdzono, że w wyniku realizacji planowanych prac nie przewiduje
się ingerencji www. siedliska.

Zgodnie z Waloryzacją przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego (BKP,
2010) w rejonie inwestycji (przy najbliższych zbiornikach i ciekach) zostało
potwierdzone występowanie gatunków płazów, tj.; Rumak nizinny, ropuchą szara,
żaba jeziorkowa, żaba wodna. Zgodnie z obowiązującym dla obszaru Natura 2000
Dolina lny koło Recza Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny lny koło Recza PLH320004 Rumak
nizinny, wydra oraz zaiotka większa stanowią przedmioty ochrony tego obszaru, a

ich stanowiska występują w sąsiedztwie inwestycji.
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zabrakło wielu istotnych informacji, na

podstawie których można by było dokonać oceny oddziaływania projektowanej
inwestycji na środowisko przyrodnicze. Biorąc pod uwagę usytuowanie planowanego
przedsięwzięcia szczególnie ważnym jest przeprowadzenie rzetelnych badań
terenowych, w wyniku których będzie możliwym scharakteryzowanie terenu, w tym

określenie jego walorów przyrodniczych (dokonanie inwentaryzacji flory, kwalifikacji
zbiorowisk pod kątem przynależności do siedlisk przyrodniczych) i wykorzystanie
tego terenu przez poszczególne grupy fauny (ssaki, ptaki, gady, bezkręgowce, a
zwłaszcza płazy - ze szczególnym uwzględnieniem gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina lny koło Recza). W okresie rozwoju

młodych osobników płazów (w tym kumaków), migracji jesiennych na zimowiska,
okresu zimowania, okresu migracji wiosennych do zbiorników wodnych w kolejnym
sezonie, wykorzystywane są przez faunę tereny lądowe zlokalizowane w sąsiedztwie
zbiornika wodnego, w którym płazy przystępują do rozrodu oraz tereny znajdujące
się na trasie migracyjnej na zimowiska oraz tereny docelowego zimowania płazów.
W opinii tut. Organu obszar między istniejącymi zbiornikami wodnymi - stanowi
potencjalny korytarz ekologiczny, wzdłuż którego mogą przemieszczać się płazy i
inne gatunki zwierząt, ponieważ najbliższe zbiorniki wodne, stanowiące siedliska
rtl'3-yAiA/ -ynairhiia cia IA/ /trllan^no/^ia^h l/'tnrQ -yrmrłnia 7 litaratiira /^^Inrntrtrinft

gatunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, część trzecia, Warszawa 2012)
pokonują płazy podczas wędrówek do miejsc zimowania. Dlatego bezsprzecznie, w
ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne gatunki płazów należy
uwzględnić ich okresy życiowe i wykorzystywane przez nie siedliska, w tym również

siedliska lądowe, które w przypadku płazów mogą być wykorzystywane głównie
podczas migracji i zimowania. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina lny koło

Recza PLH320004, jako najbardziej istotne zagrożenia dla kumaka, a także innych
płazów można wskazać utworzenie barier dla migracji poprzez wprowadzenie
rozszerzenia nawierzchni drogowych, poprzez które nastąpi wzrost natężenia ruchu
co skutkować będzie potencjalnym stałym zniszczeniem siedliska płazów, w tym w
szczególności przecięciem potencjalnego korytarza ekologicznego, utrudniającego
migrację płazów w kierunku zbiorników wodnych, oraz terenów leśnych gdzie bez
wątpienia występują dogodne warunki do zimowania płazów (nory, kłody drzew,

szczeliny wśród kamieni, obfita ściółka z liści). Powyższe działanie bez wątpienia
mogłoby mieć duży wpływ na stan analizowanej populacji płazów. Ponadto zgodnie z
materiałami podstawowymi dotyczącymi zmiany planu zadań ochronnych
zagrożeniem dla wydry, która również jest przedmiotem ochrony ww. obszaru, są
drogi przecinające siedliska gatunku, stwarzające zagrożenie śmiertelności wydr w
wyniku kolizji. Bariery i pułapki na szlakach migracji, nieprzekraczalne dla wydr
mosty i przepusty ograniczają możliwość swobodnego przemieszczania się gatunku.
Ponadto, z uwagi na fakt, iż bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycyjnego
stanowi potencjalne siedliska dla gatunków stanowiących przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina lny koło Recza, w niniejszym postępowaniu należy
kierować się przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r., póz. 142 z późn. zm.), w myśl którego zabrania się
podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami,
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, a także
zasadą „przezorności" wymagającą priorytetowego traktowania celów ochrony
obszarów Natura 2000 i podejmowania działań mających na celu udowodnienie, że
realizacja określonej działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska.
W związku z powyższym, w celu określenia rzeczywistego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze naieży przeprowadzić
rzetelną inwentaryzację przyrodniczą, zarówno pod względem faunistycznym, jak i
florystycznym. Przedmiotowa inwentaryzacja przyrodnicza, powinna zostać
wykonana przez specjalistę przyrodnika, w tym herpetologa, omitologa,
chiropteroioga, entomologa i botanika, zgodnie z obowiązującymi metodykami
prowadzenia inwentaryzacji, w odpowiednich terminach, stosownej ilości
dokonanych kontroli i czasu ich trwania, uwzględniając również nocną aktywność
fauny (np. traszki, Rumaki). W zakresie raportu wskazano poszczególne okresy, w
których powinny zostać przeprowadzone kontrole terenowe, mające na celu
rzeczywiste oszacowanie wykorzystania analizowanego terenu i jego sąsiedztwa
przez faunę w okresie rozrodczym, odpoczynku, żerowania, migracji, zimowania.
Wskazane jest, aby do oceny rzeczywistego wykorzystania analizowanego terenu
przez płazy zastosować metodę odłowu larw lub osobników dorosłych, metodę
poszukiwania Jaj, obserwacji toni wodnej , również po zapadnięciu zmroku, a także
nasłuchy i obserwacje z penetracją terenów lądowych zlokalizowanych w
sąsiedztwie zbiorników stanowiących miejsce rozrodu płazów i w granicach działki

inwestycyjnej i jej sąsiedztwa, w odpowiednich okresach i przy warunkach
pogodowych, w których siedliska lądowe są wykorzystywane przez te gatunki.

Na podstawie uzyskanych wyników należy dokonać szczegółowej analizy wpływu
zaplanowanej inwestycji na stwierdzone w granicach działki inwestycyjnej i jej
bezpośrednim sąsiedztwie wartości przyrodnicze, w szczególności na osobniki
teriofauny, herpetofauny, omitofauny, chiropterofauny, entomofauny i ich siedliska

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w granicach istniejących form ochrony
przyrody analizie należy poddać oddziaływanie inwestycji na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 „Dolina lny koło Recza" (również w kontekście kumuiacji z

istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami), analizując oddziaływanie pod kątem
zdefiniowanych zagrożeń dla obszaru i jego przedmiotów ochrony, określonych w
obowiązującym Zarządzeniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla

obszaru Natura 2000 Dolina lny koło Recza PLH320004.
informacje zawarte w raporcie powinny zostać opracowane stosownie do
stanu współczesnej wiedzy i uwzględniać obecnie obowiązujące przepisy prawa,
natomiast poszczególne zagadnienia określone w zakresie raportu należy
przedstawić w sposób czytelny, poparty stosownymi analizami oraz w miarę
możliwości załącznikami graficznymi. Określenie w raporcie oddziaływania
planowanej inwestycji w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska,
powinno natomiast stanowić podstawę do wskazania działań minimalizujących wpływ
inwestycji na środowisko.
(miejsca rozrodu, żerowiska, miejsca odpoczynku, obszary migracyjne, korytarze
ekologiczne, zimowiska), a także różnorodność biologiczną. Bazując na informacjach
o rzeczywistym wykorzystywaniu terenu przez faunę i florę należy przedstawić
analizę wariantową dot. przedmiotowej inwestycji oraz wskazać konkretne
rozwiązania organizacyjne, techniczne
l technologiczne, a także działania minimalizujące, mające na ceiu
wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, które zostaną
zastosowane przez Inwestora na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
W raporcie należy przedstawić opis charakterystyki całego przedsięwzięcia ze
wskazaniem warunków użytkowania terenu na etapie realizacji i eksploatacji
inwestycji, przedstawić czytelny opis wszystkich zaplanowanych elementów, wraz ze
wskazaniem ich lokalizacji na załączniku graficznym. W wyniku przeprowadzonej
inwentaryzacji przyrodniczej należy przeanalizować oddziaływanie projektowanej
inwestycji na korytarze ekologiczne fauny, a także określić znaczenie drzewostanu
przewidzianego do wycinki dla poszczególnych stwierdzonych gatunków ornitofauny
i chiropterofauny.
Mając zatem powyższe na uwadze, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, tutejszy Organ nie ma możliwości określenia zasięgu oddziaływania
planowanej inwestycji i jej kumulacji z innymi przedsięwzięciami, oszacowania

bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na
środowisko, a tym samym stwierdzenia, czy planowana inwestycja będzie mogła
funkcjonować bez szkody dla środowiska (w szczególności środowiska
przyrodniczego). W związku z powyższym, tutejszy Organ stwierdził konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie bez przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko Burmistrz Recza nie ma możliwości oszacowania

bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na
środowisko , w tym również czasu trwania, częstotliwości i odwracalności
oddziaływania, w kontekście wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę
siedlisk chronionych w obszarze natura 2000 Dolina lny koło Recz oraz przyrody
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Maiac na uwadze powyższe, w związku z charakterem przedsięwzięcia oraz
/eoo skalą Burmistrz Recza stwierdza, że przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowecso przedsięwzięcia iest
konieczne oraz określa zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.

Pouczenie

Na podstawie art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008ro
udostępnieniu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017
póz. 1405 ze zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem
Burmistrza Recza w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
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Otrzymują:
CV Burmistrz Choszczna
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
3. Pracowania Projektowa Dróg i Mostów „DIM" - Ryszard Kowalski
4. Gmina Recz
5. a/a

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w formie obwieszczenia otrzymują;
1. Pani Monika Cieplucha - Sołtys Sołectwa Pomień - Obwieszczenie ( art. 49 k.p.a.)
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie
2. Pan Jacek Szyszka Sołtys Sołectwa Stradzewo 25 - Obwieszczenie ( art. 49 k.p.a.)

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie
3. Pan Sylwester Włóczka Sołtys Sołectwa Sulino 11- Obwieszczenie ( art. 49 k.p.a.) (
obejmuje obręb Oraczewice) - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,
4. Pan Sylwester Stefański Sołtys Sołectwa Wardyń - Obwieszczenie ( art. 49 k.p.a.) (

obejmuje obręb Chetpa) - wywieszenie na tablicy ogtoszeń w Sołectwie,
5. Pani Lucyna Pakuła Sołtys Sołectwa Witoszyn - Obwieszczenie ( art. 49 k.p.a.) (
obejmuje obręb Roztocze) - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,

6. Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Choszcznie, Urząd Miejski w Reczu ,
WVWV.biD.recz.pl,

7. Tablica ogłoszeń ui. Wolności, Szumin, Trzebiń wRreczu

Do wiadomości;
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie

3. Dyrektor Zlewni w Stargardzie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Polskie

