
Strona 1 z 11 
 

Drezdenko, dnia 14.06.2022 r. 

 

 

GG.6220.5.2022 

 

DECYZJA 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., 

poz.1029), §3 ust. 2 pkt 2 w związku z  §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2022 r. (data wpływu 08.03.2022 r.) inwestora: Gminy 

Drezdenko siedziba: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, w którego imieniu działał  

pełnomocnik: JM PROJEKT Jakub Mańdzij siedziba ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce 

Kraj. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: 

 

 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku” 

 

orzekam 

 

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

2. Nakładam na Inwestora następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia: 

1) Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb 

i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, 

zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wycieków 

substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsca należy jak najszybciej 

oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych. 

2) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić 

w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych 

i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji. 

 

Uzasadnienie 

 

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029) – dalej ustawa 

o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
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środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed 

wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego 

w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś. 

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o ooś jest Burmistrz Drezdenka. 

Analizowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), jest przedsięwzięciem mogącym 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako przedsięwzięcie: 

 

„polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 

zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, 

w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu 

część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych 

w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, 

przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub 

montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one 

objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;” 

 

w związku z §3 ust. 1 pkt 81 w/w rozporządzenia, którym mowa o przedsięwzięciach 

polegających na wykonaniu: 

 

„sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 

z wyłączeniem:  

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,  

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze 

kolejowym,  

c) przyłączy do budynków;” 

 

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku” 

z dnia 08.03.2022 r inwestora: Gminy Drezdenko siedziba: ul. Warszawska 1, 66-530 

Drezdenko, w którego imieniu działał  pełnomocnik: JM PROJEKT Jakub Mańdzij siedziba 

ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj. wpłynął do tut. Urzędu w dniu 08.03.2022 r.  

 Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz 

o wystąpieniu o opinie do organów pismem z dnia 26.04.2022 r. Zgodnie z art. 64 ust. 1 

ustawy o ooś Burmistrz Drezdenka zwrócił się dnia 26.04.2022 r. do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Pile o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia 

ewentualnego zakresu raportu. Strony postępowania zostały dodatkowo zawiadomione 
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o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów obwieszczeniem Burmistrza 

Drezdenka z dnia 26.04.2022 r.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak 

NZ.9022.1.24.2022 z dnia 28.04.2022 r. (data wpływu 02.05.2022 r.) - opinia O/NZ-25/2022 

- wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazana potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak 

WZŚ.4220.288.2022.PK z dnia 12.05.2022 r. (data wpływu 12.05.2022 r.) wyraził opinię, że 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile 

pismem znak BD.ZZŚ.2.435.134.2022.AK z dnia 11.05.2022 r. (data wpływu 16.05.2022 r.) 

wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji. Warunki te zostały 

w całości uwzględnione w poniższej decyzji. 

Postępowanie w sprawie zostało zakończone pismem z dnia 18.05.2022 r. Działając 

na podstawie art. 10 § 1 Kpa Burmistrz Drezdenka zawiadomił strony postępowania 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału oraz zgłaszanych 

żądań. Strony postępowania (poza inwestorem) zostały poinformowane o zakończeniu 

postępowania obwieszczeniem Burmistrza Drezdenka z dnia 18.05.2022 r. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły dodatkowe uwagi czy wnioski. 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania Burmistrz Drezdenka, po zasięgnięciu 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile stwierdził że nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Postępowanie zostało wprowadzone do bazy ocen oddziaływania na środowisko 

zgodnie z art. 129 ustawy o ooś.  

 

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej  

w Drezdenku. Nowe odcinki kanalizacji będą miały łączną długość ok. 3 km. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-wschodniej części  

m. Drezdenko. Przebiegać będzie głównie w pasie drogowym ul. Polnej, Sosnowej oraz 

Długiej i Piaskowej oraz działkach przyległych. W niewielkiej odległości, wzdłuż trasy 

rurociągów zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna oraz 

zabudowa handlowo-usługowa. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 1/6 obręb: 

Drezdenko; 145/11, 178, 189, 182/2, 184, 232, 233, 186/6, 186/9, 238/1, 237, 238/3, 238/8, 

238/13, 239/1, 190, 239/3, 391/16, 391/4, 271/1, 263, 268, 306/4, 306/3, 273, 275, 269, 

276/2, 276/1, 278, 281/1, 282, 260, 236/2, 285/1, 250/7, 250/4, 304, 290, 293/5, 256/2, 

311/2, 310/2, 316, 258/2, 259/2 obręb Radowo.  

W ramach zamierzenia planuje się budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

uzbrojenie w studnie rewizyjne, budowę przyłączy kanalizacyjnych wyprowadzonych do 

granicy działek odbiorców oraz budowę przepompowni ścieków. Planuje się budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 160 300 mm z rur PVC lub kamionkowych 

łączonych na uszczelkę gumową. Rurociągi tłoczne (ciśnieniowe odcinki sieci kanalizacji 

sanitarnej) wykonane będą z rur ciśnieniowych z PE o połączeniach zgrzewnych. 
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Zastosowane materiały i sposoby ich łączenia zapewnią szczelność projektowanych sieci. 

Odcinki zostaną wpięte do istniejących studni kanalizacyjnych eksploatowanej sieci 

kanalizacyjnej, skąd będą trafiać na oczyszczalnię ścieków. 

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Będą to typowe 

roboty budowlane polegające na wykonaniu wykopów w celu ułożenia rurociągów. 

Przekroczenia ewentualnych przeszkód terenowych odbywać się będzie metodą 

bezwykopową w rurach osłonowych stalowych lub PE. Występować będzie okresowa 

emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, której źródłem będą maszyny i urządzenia 

budowlane. Emitowane będą pyły związane z prowadzeniem robót ziemnych, transportem 

oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych. Nastąpi emisja gazów w związku ze 

spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodów i maszyn budowlanych. Podczas 

budowy nastąpi oddziaływanie na klimat akustyczny, którego źródłem będą maszyny, 

urządzenia budowlane i samochody transportujące materiały budowlane. Uciążliwość 

wynikająca z emisji hałasu będzie krótkotrwałą i przemijająca. Na terenie inwestycji 

wykorzystywany będzie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, eliminujący zagrożenie 

wycieku substancji ropopochodnych. Ponadto podczas tankowania sprzętu stosowana 

będzie metoda sorpcyjno-izolacyjna, zapobiegająca przedostaniu się substancji 

ropopochodnych do gruntu.  

Na etapie realizacji inwestycji powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą 

w przenośnych toaletach typu TOI-TOI, a następnie odbierane będą przez uprawnione 

podmioty. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków sanitarnych na 

rozpatrywanym terenie, a tym samym wpłynie na ochronę środowiska wodno-gruntowego. 

Powstałe odpady będą zbierane w sposób selektywny i zagospodarowane zgodnie 

z przepisami ustawy o odpadach. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter 

krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy. Prace będą 

wykonywane w porze dziennej.  

Etap użytkowania nie będzie wiązać się ze znaczącymi oddziaływaniami. Kanalizacja 

wykonana będzie jako szczelna, co zabezpieczy środowisko wodno-gruntowe przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem. Ze względu na rodzaj inwestycji, brak będzie znaczących 

oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu czy odpadów. 

Pompownie będą wykonane jako obiekty podziemne, zatem nie będą źródłem emisji hałasu.   

 

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, 

po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono 

zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu 

wód podziemnych, na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, 

przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach 

ochronnych ujęć wód i obszarach ochronny zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na 

których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających 

do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja położona jest częściowo 

w granicach korytarza ekologicznego „Środkowa Dolina Noteci”.  
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Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 5 m od inwestycji (w kierunku 

wschodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 300 m od inwestycji ( w kierunku 

południowo-zachodnim). 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębach JCWP PLRW 

600021188931 Noteć od Drawy do Rudawy, która posiada status silnie zmienionej części 

wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód 

powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występują presje: nierozpoznana 

presja, presja komunalna. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące 

przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez 

użytkowników zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, 

mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby 

możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi 

jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań 

naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, 

dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Przedmiotowe zamierzenie zostanie 

usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem 

PLGW600034. Stan ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry, stan 

chemiczny jako słaby. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało 

określone jako zagrożone, ze względu na zmiany chemizmu wód związane 

z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt małym stopniem 

skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami nieodpowiadającymi 

wymogom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla 

JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń 

komunalnych do wód. Najmniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat 

jest zbyt krótki aby mogła nastąpić poprawa stanu wód. 

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

Żadne z oddziaływań przedsięwzięcia na wody nie będzie miało skali powodującej 

wpływ na jednolitą część wód o negatywnych skutkach dla stanu przyrody i ochrony 

przyrody. Nie planuje się odwodnienia i przerzutu wód, co mogło by się wiązać ze zmianami 

zasobów wód i stosunków wodnych. Wykonanie przedsięwzięcia spowoduje, że budynki 

mieszkalne posiadające bezodpływowe zbiorniki na nieczystości zostaną podłączone  

do sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzone będą do Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Drezdenku. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na realizację celów 

środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1967). 

W trakcie procedury identyfikacji przedmiotu oddziaływań przedsięwzięcia 

uwzględniono, z perspektywy ochrony przyrody, położenie projektowanej inwestycji: 

− w sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska” (ul. Sosnowa); 

− w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 

PLB320016 (droga lokalna przy ulicy Długiej, dz. nr 391/16); 

− poza znanymi stanowiskami przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, 

wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Gorzowie 

Wielkopolskim; 
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− poza obszarami działań ochronnych, ujętych w planach zadań obszarów Natura 

2000;  

− poza znanymi i uznanymi miejscami ochrony strefowej gatunków chronionych, 

wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Gorzowie 

Wielkopolskim; 

− w lądowym korytarzu ekologicznym „Środkowa Dolina Noteci”, którego granica 

została wskazana w oparciu o obserwacje migracji dużych ssaków lądowych, na 

podstawie danych, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska, 

− poza wrażliwymi na antropopresję: obszarami wodno-błotnymi, lasami, obszarami 

przyjeziornymi i dolinami rzecznymi; 

− poza stanowiskami przeżyciowymi zwierząt np. zbiornikami wodnymi płazów, 

zimowiskami nietoperzy; 

− poza miejscami cyklicznego gromadzenia się ptaków na długich, sezonowych 

przelotach;   

− w obszarze zabudowanym Drezdenka ulic: Polnej, Sosnowej, Długiej oraz 

Piaskowej; 

− w działkach drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, w których różnorodność biotyczna 

i funkcjonowanie ekosystemów miejsca i sąsiedztwa przedsięwzięcia zostały 

ograniczone do zbiorowisk siedlisk ruderalnych, gdzie walory i zasoby przyrodnicze 

oraz relacje ekosystemowe pozostają pod bardzo silnym wpływem ludzkiej 

działalności, 

− w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Drezdenko – obręb Radowo, który ustala uwarunkowania w zakresie odprowadzania 

ścieków bytowych oraz ochrony środowiska, w tym zasobów przyrody. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia informuje, że inwestycja realizowana będzie  

w obszarze chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska”. Analiza przebiegu inwestycji 

(działek objętych inwestycją) na załączniku mapowym nie potwierdza takiego faktu. 

Wskazuje raczej, że około 0,35 km inwestycji, wzdłuż ulicy Sosnowej, będzie realizowane  

w bezpośrednim sąsiedztwie (wzdłuż granicy) obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza 

Drawska”. Charakter prowadzonych prac oraz późniejsza eksploatacja kanalizacji  

są gwarantem braku wpływu na ten obszar, który obejmuje tereny chronione ze względu  

na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu  

na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 

funkcją korytarzy ekologicznych. Nawet, gdyby realizacja inwestycji wchodziła w obszar 

ochk „Puszcza Drawska” jego reżim prawny, ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa 

Lubuskiego nr L/795/18 z 29.10.2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Puszcza Drawska” (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 2530), nie ma zastosowania, zgodnie z art. 24 

ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 

916), jeśli przedsięwzięcie zakłada realizację inwestycji celu publicznego. Budowa 

kanalizacji spełnia kryterium celu publicznego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i nie 

jest ograniczona listą zakazów wprowadzonych dla wymienionej formy ochrony przyrody, 
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które wytyczają zasady gospodarowania służące celowi ochrony. Przedsięwzięcie nie 

naruszy żadnego z fakultatywnych zakazów zawartych w art. 24 ust 1 ustawy o ochronie 

przyrody, które wprowadzano wymienionym aktem prawa miejscowego.  

Planowany do rozbudowy odcinek kanalizacji sanitarnej znajduje się w miejscu 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej Drezdenka. Inwestycja nie wpłynie na obniżenie 

potencjału ekosystemów stanowiących korytarz ekologiczny wymienionego obszaru 

chronionego krajobrazu, nie obniży wartości ekosystemów pełniących usługi dla turystyki  

i wypoczynku. Planowane przedsięwzięcie nie umniejszy potencjału możliwości 

podejmowania czynnej ochrony służącej celowi ochrony obszaru chronionego krajobrazu. 

Rozbudowa i eksploatacja kanalizacji nie będą stanowiły trwałej przeszkody lub bariery 

migracji na szlaku migracji zwierząt i roślin o skali innej niż ma to miejsce obecnie oraz  

w momencie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska”, w roku 

2003.  

W odniesieniu do krajobrazu nie zmienią się obecne relacje widokowe i walory 

pejzażowe wnętrza obszaru chronionego krajobrazu, a tu gdzie będą prowadzone prace 

utrwali się stan obecny. Planowane przedsięwzięcie będzie podjęte w miejscu gdzie nie 

wyznaczono strefy ochrony krajobrazu. Nie ma tu chronionego przedpola ekspozycji, osi 

widokowej, punktu widokowego lub obszaru wyróżniającego się lokalną formą 

architektoniczną, które byłyby istotne dla zachowania obecnych walorów krajobrazowych  

i historycznych obszaru chronionego krajobrazu. Budowa i eksploatacja nie spowodują 

istotnego dysonansu wnętrza krajobrazu z uwagi na istniejące tu obiekty antropogenicznego 

pochodzenia. 

W związku z położeniem fragmentu przedsięwzięcia, około 0,3 km, w obszarze Natura 

2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 rozpatrywano, przede wszystkim, relacje 

charakteru oraz oddziaływania przedsięwzięcia wobec celu i funkcji ochrony przyrody jakie 

ten obszar pełni. Został on utworzony, zgodnie z art. 5 pkt 2b ustawy o ochronie przyrody,  

w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. 

Celem ochrony tego obszaru jest zapewnienie właściwych stanów populacjom 

następujących gatunków ptaków, które stanowią przedmioty ochrony: zimorodek, orlik 

grubodzioby, gągoł, rybitwa czarna, bocian czarny, błotniak stawowy, łabędź krzykliwy, 

żuraw, bielik, bączek, kania czarna, kania ruda, rybołów, zielonka, kropiatka. Większość 

występujących w obszarze 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 

przedmiotów ochrony to ptaki lasów, wód i siedlisk wodno-błotnych. Fragment drogi lokalnej 

przy ulicy Długiej i ulicy Sosnowej, nie jest częścią ekosystemów takich jak: jeziora, rzeki, 

torfowiska, lasy. Wśród rozpoznanych zagrożeń dla obszaru PLB320016 wymieniano: 

eksploatację surowców naturalnych - budowa kopalni odkrywkowych, mające powodować 

zmianę stosunków wodnych, zagrożenie eksploatacją terenów w pobliżu obszaru złoża 

węgla brunatnego, zabudowę rekreacyjną miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, wyrąb 

starodrzewu i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, zręby zupełne, 

zanieczyszczenie i eutrofizację wód, naturalną sukcesję roślinności, zalesianie obszarów,  

na których zaniechano użytkowania rolniczego, rekreację pobytową i kłusownictwo. 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do żadnej z wymienionych kategorii 

działalności lub oddziaływań. Droga lokalna przy ulicy Długiej nie jest część ostoi, 

któregokolwiek z wymienionych gatunków, o wadze dla jego trwania lub przetrwania. 

Budowa i eksploatacja kanalizacji, w powyższych kontekstach, znanych, najważniejszych 
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oddziaływań i działalności, mających duży wpływ na obszar PLB320016, oraz znanych 

i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie będzie wywierać istotnego, 

długotrwałego wpływu na wymienione ptaki, który mógłby skutkować nieosiągnięciem celu 

ich ochrony. 

Przedstawiony przez wnioskodawcę zakres wykorzystania środowiska oraz 

odziaływań przedsięwzięcia nie wymaga, w odniesieniu do siedlisk ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony: likwidacji bądź zmiany zasięgu siedlisk, w szczególności zmniejszenia 

tego zasięgu, zmiany specyficznej struktury i funkcji oraz stanu ochrony typowych gatunków 

tych siedlisk. Z perspektywy ochrony gatunków, będących przedmiotami ochrony nie 

wymaga: zmiany liczebności populacji, gwarantującej jej utrzymanie się w biocenozie przez 

dłuższy czas, bądź zmniejszenia naturalnego zasięgu gatunku. Teren przedsięwzięcia nie 

stanowi elementu wyjątkowego i specyficznego rodzaju układów ekosystemowych, które 

mogłyby mieć powiazanie bądź decydować o wartościach ekosystemów leśnych, wodnych 

i wodno-błotnych, mających kluczowe znaczenie siedliskowe dla przedmiotów ochrony 

obszaru Natura Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016. 

Oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i ich siedliska  oraz 

znikomy, w stosunku do obszaru powierzchniowy zakres i charakter inwestycji – łącznie 

rozpatrywane – nie wykazują istnienia ryzyka znacząco negatywnego wpływu 

zamierzonego przedsięwzięcia na cele ochrony, dla których został wyznaczony obszar sieci 

Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016. 

W części dotyczącej opisu zasobów przyrody i ochrony przyrody, karta informacyjna 

charakteryzuje miejsce przedsięwzięcia jako teren o znikomej wartości przyrodniczej. 

Będzie ona podjęta w terenie antropogenicznie przekształconym i użytkowanym ulic 

o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz terenów przydrożnych. W takich siedliskach 

przyrodniczych biotopy nie są silnie zróżnicowane, a złożoność i spektrum nisz 

siedliskowych nie jest efektem zaawansowanego i naturalnego procesu sukcesji.  

Na obecnym etapie sprawy nie wykazano obecności reprezentantów gatunków 

chronionych i stanowisk siedlisk chronionych dla których przedsięwzięcie mogłoby stanowić 

zagrożenie stanu ochrony gatunków i siedlisk, a z tego tytułu konieczna byłaby ocena tego 

zagrożenia i formułowanie niestandardowych uwarunkowań, nie ujętych przepisami prawa 

ochrony przyrody. Nie zidentyfikowano potrzeby formułowania uwarunkowania z zakresu 

ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, które wykraczałoby poza rozwiązania 

prawne ochrony gatunkowej. Teren przedsięwzięcia nie jest lokalną, tym bardziej 

regionalną, ostoją fauny lub niepowtarzalnym miejscem stałego jej przebywania, poza 

którym funkcjonowanie pojedynczych osobników lub ich zgrupowań nie jest możliwe, 

a której przekształcenie lub zmiana funkcji, wpłynie negatywnie na ochronę przyrody i stan 

przyrody obszaru. 

Odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania poprzedzono także 

odniesieniem do łącznie traktowanych okoliczności z zakresu ochrony przyrody wskazanych 

w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, czyli rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego 

usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla ochrony przyrody oraz rodzaju  

i skali możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań przyrodniczych 

najbliższych wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Oddziaływania budowy będą 

krótkoterminowe, punktowe i liniowe, co najwyżej lokalne w Drezdenku. 

Skutkiem podjęcia i eksploatacji przedsięwzięcia będą oddziaływania o skali, która nie 

spowoduje naruszenia równowagi przyrodniczej, a która musiałaby być poprzedzona oceną 
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oddziaływania na środowisko i ustaleniem nietypowych działań zapobiegających oraz  

minimalizujących. Nie będzie to też wymiar, który wymagałby kompensacji przyrodniczej. 

Rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, w tym stosowanie znormalizowanych 

procedur, urządzeń i surowców, spełnią kryteria ochrony przyrody w miejscu inwestycji  

i zasięgu jego oddziaływania, w tym antropogenicznie przekształconym terenie  

o uproszczonych układach ekologicznych. Uboga urbicenoza działek inwestycji nie jest 

częścią ekosystemu o zaawansowanych postaciach sukcesyjnych, co z perspektywy 

ochrony przyrody i szczególnych okoliczności wymagałaby jej zachowania. Nie jest to 

postać zasobu, której nie można odtworzyć lub która byłaby unikatowa. Zmiana użytkowania 

nie spowoduje upośledzenia zrównoważonego użytkowania i odnawiania zasobów, tworów  

i składników przyrody. 

Z perspektywy ochrony przyrody, która polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów nie ma potrzeby: 

− kategorycznego zachowania obecnej tu biocenozy, jej utrzymywania w trakcie 

budowy i eksploatacji kanalizacji; 

− kategorycznego zachowania obecnych tu tworów przyrody nieożywionej, form  

i struktur, oraz ich odnowienia po budowie i eksploatacji. 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na potencjalne zmiany klimatu. Inwestycja 

zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie 

źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów 

zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji 

wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona  

na różnorodność biologiczną na tym obszarze. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu 

na lokalny krajobraz. Rozpatrywane przedsięwzięcie, ze względu usytuowanie pod 

powierzchnią ziemi, nie stanowi bariery dla ewentualnej migracji zwierząt, wobec tego nie 

będzie miało żadnego wpływu na lokalizację w granicach korytarza ekologicznego. 

Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji, prawdopodobieństwo wystąpienie 

oddziaływań skumulowanych jest bardzo niewielkie. Przedsięwzięcie nie jest związane 

z wykorzystaniem zasobów środowiska, ani nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii 

przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub 

katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, 

to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. 

Podsumowując, przedłożona w trakcie postępowania dokumentacja oraz zebrane opinie 

wykazały, że inwestycja pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. 

Długiej w Drezdenku” nie będzie miała znaczącego wpływu na poszczególne elementy 

środowiska zarówno na etapie realizacji, jak i jego eksploatacji. Realizacja przedsięwzięcia 

cechuje się pozytywnym wpływem na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń 

wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej oraz polepszy 

warunki socjalno-bytowe mieszkańców. 

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono 

jak w sentencji. 

Pouczenie 

 

1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za 
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pośrednictwem Burmistrza Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których 

mowa w art. 72 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w art. 72 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029); złożenie 

wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem 

pkt 4. 

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, 

która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub 

podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega 

etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 

1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia 

uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji 

warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Załącznik decyzji stanowi: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Z up. Burmistrza Drezdenka 
Dorota Nowak 

Kierownik Referatu  
Gospodarki Gminnej i Ochrony 

Środowiska 

Otrzymuje: 

1. JM PROJEKT Jakub Mańdzij 

ul. Wodociągowa 2B 

66-500 Strzelce Kraj.  

2. Strony postępowania znajdujące się w aktach sprawy zgodnie z art. 49 kpa. 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 
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Załącznik 

do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

znak: GG.6220.5.2022 

z dnia 14.06.2022 r. 

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z ART. 84 UST. 

2 USTAWY O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, 

UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029) 

 

Nazwa przedsięwzięcia: 

 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku” 

 

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko. 

 

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej  

w Drezdenku. Nowe odcinki kanalizacji będą miały łączną długość ok. 3 km. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-wschodniej części  

m. Drezdenko. Przebiegać będzie głównie w pasie drogowym ul. Polnej, Sosnowej oraz 

Długiej i Piaskowej oraz działkach przyległych. W niewielkiej odległości, wzdłuż trasy 

rurociągów zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna oraz 

zabudowa handlowo-usługowa. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 1/6 obręb: 

Drezdenko; 145/11, 178, 189, 182/2, 184, 232, 233, 186/6, 186/9, 238/1, 237, 238/3, 238/8, 

238/13, 239/1, 190, 239/3, 391/16, 391/4, 271/1, 263, 268, 306/4, 306/3, 273, 275, 269, 

276/2, 276/1, 278, 281/1, 282, 260, 236/2, 285/1, 250/7, 250/4, 304, 290, 293/5, 256/2, 

311/2, 310/2, 316, 258/2, 259/2 obręb Radowo.  

W ramach zamierzenia planuje się: budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

uzbrojenie w studnie rewizyjne, budowę przyłączy kanalizacyjnych wyprowadzonych do 

granicy działek odbiorców oraz budowę przepompowni ścieków. Planuje się budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 160 300 mm z rur PVC lub kamionkowych 

łączonych na uszczelkę gumową. Rurociągi tłoczne (ciśnieniowe odcinki sieci kanalizacji 

sanitarnej) wykonane będą z rur ciśnieniowych z PE o połączeniach zgrzewnych. 

Zastosowane materiały i sposoby ich łączenia zapewnią szczelność projektowanych sieci. 

Odcinki zostaną wpięte do istniejących studni kanalizacyjnych eksploatowanej sieci 

kanalizacyjnej, skąd będą trafiać na oczyszczalnię ścieków. 

 


