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Na pcdstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. 1 pkt 1 lit. 'O i ust. 6, art. 34, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udOstçpnianin infOi'n'iacji O edOwisku
ijc OchrOnie, udziale spcłcczcnstwa w Ochrcnic s'rOdOwiska Oraz O Ocenach Oddziaływania
na edOwiskO (1,1. Dz. U. z 2013 r., pcz. 2081 ze zni.) - dalej ustawa O OOŜ w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 ustawyr z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy O udcstccnieniu infOrrnacji
O srcdcwisiru i 1c OchrOnic, udziale spcłcczenstwa w Ochrc-nie s'rcwisl-ta Oraz
O Ocenach Oddziaływania na edOwiskO Oraz niekttirych innych ustaw (Dz. U. z 201i?I r., pOz.
17112) Oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KOdeks pcstçpcwania
adniinistracyjnegc (t.1. Dz. U. z 2018 r.. pOz. 2096 ze zni.) -- dalej Kpa, pc rOznatrzeniu
wniOsku PanstwOwc üOspOdai stwa Wednegc cy POlskie [{egiOnaIncgc Zarządu
Gcspcdarki WOdnej w Szczecinie, ul. Tania POniOrzanska 13A, '10-030 Szczecin,
reprezentcwanegc przez Krystyne Araszkicwicz, SWECO COnsulting Sp. z O.O.,
ul. l. Łyskcwskiegc 16, T1454] 1iizczccin, O wydanie decyzji O edOwiskOwych
uwarunkOwaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ŻFI`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 wrzesnia 2019 r.),

stwierdzam

brak pctrzehy przeprcwadzcnia Oceny cddziaływania na śrcdcwiskc
przedsięwzięcia pn.:

Przebudcwa linii kclejcwcj nr 203 Od km 341,480 dc km 342,300 wraz z rczbiri rką,
hudcwą, rcrncntem, przebudcwą i rczbndcwą infrastruktury kclcjcwcj i infrastruktury

kciidującej z inwestycją, realizcwanc w ramach
Prcjektu Ochrcny Przeciwpcwcdzicwej w DOrzcczu Odry i Wisły

"Zadanie 113.553 Przebudcwa rncstu w celu zapewnienia minimalnegc przeswitu
(Mast ltclcjcwy w 615,1 krn rz. Odry w KOstrzynie nad Odrą)",

realizcwancgc przez:

PanstwOwc GOspOdarstwO WOdnc cy POlskie
Regicnalny Zarząd GOspOdarki WOdncj w Szczecinie

ul. ri`atna POniOrzariska 131131
"50-030 Szczecin,

i jedncczesnic:

_;,Ow 31,1%.
.31. Wii-3:;

233,1 '1,11;115121511
;II i'[12' .i-:I'iř

(iOrs Wlkp., 1 1 grudnia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzs.42c.1 lasera-.an I 1/]

DECYZJA ` 1//
O śrcdcwiskcwych uwarunkcwaniacli

,._.. __] J
j .Ă 31"”

Na pcdstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. 1 pkt 1 lit. 'O i ust. 6, art. 34, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udOstçpnianin infOi'n'iacji O edOwisku
ijc OchrOnie, udziale spcłcczcnstwa w Ochrcnic s'rOdOwiska Oraz O Ocenach Oddziaływania
na edOwiskO (1,1. Dz. U. z 2013 r., pcz. 2081 ze zni.) - dalej ustawa O OOŜ w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 ustawyr z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy O udcstccnieniu infOrrnacji
O srcdcwisiru i 1c OchrOnic, udziale spcłcczenstwa w Ochrc-nie s'rcwisl-ta Oraz
O Ocenach Oddziaływania na edOwiskO Oraz niekttirych innych ustaw (Dz. U. z 201i?I r., pOz.
17112) Oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KOdeks pcstçpcwania
adniinistracyjnegc (t.1. Dz. U. z 2018 r.. pOz. 2096 ze zni.) -- dalej Kpa, pc rOznatrzeniu
wniOsku PanstwOwc üOspOdai stwa Wednegc cy POlskie [{egiOnaIncgc Zarządu
Gcspcdarki WOdnej w Szczecinie, ul. Tania POniOrzanska 13A, '10-030 Szczecin,
reprezentcwanegc przez Krystyne Araszkicwicz, SWECO COnsulting Sp. z O.O.,
ul. l. Łyskcwskiegc 16, T1454] 1iizczccin, O wydanie decyzji O edOwiskOwych
uwarunkOwaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ŻFI`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 wrzesnia 2019 r.),

stwierdzam

brak pctrzehy przeprcwadzcnia Oceny cddziaływania na śrcdcwiskc
przedsięwzięcia pn.:

Przebudcwa linii kclejcwcj nr 203 Od km 341,480 dc km 342,300 wraz z rczbiri rką,
hudcwą, rcrncntem, przebudcwą i rczbndcwą infrastruktury kclcjcwcj i infrastruktury

kciidującej z inwestycją, realizcwanc w ramach
Prcjektu Ochrcny Przeciwpcwcdzicwej w DOrzcczu Odry i Wisły

"Zadanie 113.553 Przebudcwa rncstu w celu zapewnienia minimalnegc przeswitu
(Mast ltclcjcwy w 615,1 krn rz. Odry w KOstrzynie nad Odrą)",

realizcwancgc przez:

PanstwOwc GOspOdarstwO WOdnc cy POlskie
Regicnalny Zarząd GOspOdarki WOdncj w Szczecinie

ul. ri`atna POniOrzariska 131131
"50-030 Szczecin,

i jedncczesnic:

_;,Ow 31,1%.
.31. Wii-3:;

233,1 '1,11;115121511
;II i'[12' .i-:I'iř

(iOrs Wlkp., 1 1 grudnia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzs.42c.1 lasera-.an I 1/]

DECYZJA ` 1//
O śrcdcwiskcwych uwarunkcwaniacli

,._.. __] J
j .Ă 31"”

Na pcdstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. 1 pkt 1 lit. 'O i ust. 6, art. 34, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udOstçpnianin infOi'n'iacji O edOwisku
ijc OchrOnie, udziale spcłcczcnstwa w Ochrcnic s'rOdOwiska Oraz O Ocenach Oddziaływania
na edOwiskO (1,1. Dz. U. z 2013 r., pcz. 2081 ze zni.) - dalej ustawa O OOŜ w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 ustawyr z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy O udcstccnieniu infOrrnacji
O srcdcwisiru i 1c OchrOnic, udziale spcłcczenstwa w Ochrc-nie s'rcwisl-ta Oraz
O Ocenach Oddziaływania na edOwiskO Oraz niekttirych innych ustaw (Dz. U. z 201i?I r., pOz.
17112) Oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KOdeks pcstçpcwania
adniinistracyjnegc (t.1. Dz. U. z 2018 r.. pOz. 2096 ze zni.) -- dalej Kpa, pc rOznatrzeniu
wniOsku PanstwOwc üOspOdai stwa Wednegc cy POlskie [{egiOnaIncgc Zarządu
Gcspcdarki WOdnej w Szczecinie, ul. Tania POniOrzanska 13A, '10-030 Szczecin,
reprezentcwanegc przez Krystyne Araszkicwicz, SWECO COnsulting Sp. z O.O.,
ul. l. Łyskcwskiegc 16, T1454] 1iizczccin, O wydanie decyzji O edOwiskOwych
uwarunkOwaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ŻFI`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 wrzesnia 2019 r.),

stwierdzam

brak pctrzehy przeprcwadzcnia Oceny cddziaływania na śrcdcwiskc
przedsięwzięcia pn.:

Przebudcwa linii kclejcwcj nr 203 Od km 341,480 dc km 342,300 wraz z rczbiri rką,
hudcwą, rcrncntem, przebudcwą i rczbndcwą infrastruktury kclcjcwcj i infrastruktury

kciidującej z inwestycją, realizcwanc w ramach
Prcjektu Ochrcny Przeciwpcwcdzicwej w DOrzcczu Odry i Wisły

"Zadanie 113.553 Przebudcwa rncstu w celu zapewnienia minimalnegc przeswitu
(Mast ltclcjcwy w 615,1 krn rz. Odry w KOstrzynie nad Odrą)",

realizcwancgc przez:

PanstwOwc GOspOdarstwO WOdnc cy POlskie
Regicnalny Zarząd GOspOdarki WOdncj w Szczecinie

ul. ri`atna POniOrzariska 131131
"50-030 Szczecin,

i jedncczesnic:

_;,Ow 31,1%.
.31. Wii-3:;

233,1 '1,11;115121511
;II i'[12' .i-:I'iř

(iOrs Wlkp., 1 1 grudnia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzs.42c.1 lasera-.an I 1/]

DECYZJA ` 1//
O śrcdcwiskcwych uwarunkcwaniacli

,._.. __] J
j .Ă 31"”

Na pcdstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. 1 pkt 1 lit. 'O i ust. 6, art. 34, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udOstçpnianin infOi'n'iacji O edOwisku
ijc OchrOnie, udziale spcłcczcnstwa w Ochrcnic s'rOdOwiska Oraz O Ocenach Oddziaływania
na edOwiskO (1,1. Dz. U. z 2013 r., pcz. 2081 ze zni.) - dalej ustawa O OOŜ w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 ustawyr z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy O udcstccnieniu infOrrnacji
O srcdcwisiru i 1c OchrOnic, udziale spcłcczenstwa w Ochrc-nie s'rcwisl-ta Oraz
O Ocenach Oddziaływania na edOwiskO Oraz niekttirych innych ustaw (Dz. U. z 201i?I r., pOz.
17112) Oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KOdeks pcstçpcwania
adniinistracyjnegc (t.1. Dz. U. z 2018 r.. pOz. 2096 ze zni.) -- dalej Kpa, pc rOznatrzeniu
wniOsku PanstwOwc üOspOdai stwa Wednegc cy POlskie [{egiOnaIncgc Zarządu
Gcspcdarki WOdnej w Szczecinie, ul. Tania POniOrzanska 13A, '10-030 Szczecin,
reprezentcwanegc przez Krystyne Araszkicwicz, SWECO COnsulting Sp. z O.O.,
ul. l. Łyskcwskiegc 16, T1454] 1iizczccin, O wydanie decyzji O edOwiskOwych
uwarunkOwaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ŻFI`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 wrzesnia 2019 r.),

stwierdzam

brak pctrzehy przeprcwadzcnia Oceny cddziaływania na śrcdcwiskc
przedsięwzięcia pn.:

Przebudcwa linii kclejcwcj nr 203 Od km 341,480 dc km 342,300 wraz z rczbiri rką,
hudcwą, rcrncntem, przebudcwą i rczbndcwą infrastruktury kclcjcwcj i infrastruktury

kciidującej z inwestycją, realizcwanc w ramach
Prcjektu Ochrcny Przeciwpcwcdzicwej w DOrzcczu Odry i Wisły

"Zadanie 113.553 Przebudcwa rncstu w celu zapewnienia minimalnegc przeswitu
(Mast ltclcjcwy w 615,1 krn rz. Odry w KOstrzynie nad Odrą)",

realizcwancgc przez:

PanstwOwc GOspOdarstwO WOdnc cy POlskie
Regicnalny Zarząd GOspOdarki WOdncj w Szczecinie

ul. ri`atna POniOrzariska 131131
"50-030 Szczecin,

i jedncczesnic:

_;,Ow 31,1%.
.31. Wii-3:;

233,1 '1,11;115121511
;II i'[12' .i-:I'iř

(iOrs Wlkp., 1 1 grudnia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzs.42c.1 lasera-.an I 1/]

DECYZJA ` 1//
O śrcdcwiskcwych uwarunkcwaniacli

,._.. __] J
j .Ă 31"”

Na pcdstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. 1 pkt 1 lit. 'O i ust. 6, art. 34, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udOstçpnianin infOi'n'iacji O edOwisku
ijc OchrOnie, udziale spcłcczcnstwa w Ochrcnic s'rOdOwiska Oraz O Ocenach Oddziaływania
na edOwiskO (1,1. Dz. U. z 2013 r., pcz. 2081 ze zni.) - dalej ustawa O OOŜ w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 ustawyr z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy O udcstccnieniu infOrrnacji
O srcdcwisiru i 1c OchrOnic, udziale spcłcczenstwa w Ochrc-nie s'rcwisl-ta Oraz
O Ocenach Oddziaływania na edOwiskO Oraz niekttirych innych ustaw (Dz. U. z 201i?I r., pOz.
17112) Oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KOdeks pcstçpcwania
adniinistracyjnegc (t.1. Dz. U. z 2018 r.. pOz. 2096 ze zni.) -- dalej Kpa, pc rOznatrzeniu
wniOsku PanstwOwc üOspOdai stwa Wednegc cy POlskie [{egiOnaIncgc Zarządu
Gcspcdarki WOdnej w Szczecinie, ul. Tania POniOrzanska 13A, '10-030 Szczecin,
reprezentcwanegc przez Krystyne Araszkicwicz, SWECO COnsulting Sp. z O.O.,
ul. l. Łyskcwskiegc 16, T1454] 1iizczccin, O wydanie decyzji O edOwiskOwych
uwarunkOwaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ŻFI`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 wrzesnia 2019 r.),

stwierdzam

brak pctrzehy przeprcwadzcnia Oceny cddziaływania na śrcdcwiskc
przedsięwzięcia pn.:

Przebudcwa linii kclejcwcj nr 203 Od km 341,480 dc km 342,300 wraz z rczbiri rką,
hudcwą, rcrncntem, przebudcwą i rczbndcwą infrastruktury kclcjcwcj i infrastruktury

kciidującej z inwestycją, realizcwanc w ramach
Prcjektu Ochrcny Przeciwpcwcdzicwej w DOrzcczu Odry i Wisły

"Zadanie 113.553 Przebudcwa rncstu w celu zapewnienia minimalnegc przeswitu
(Mast ltclcjcwy w 615,1 krn rz. Odry w KOstrzynie nad Odrą)",

realizcwancgc przez:

PanstwOwc GOspOdarstwO WOdnc cy POlskie
Regicnalny Zarząd GOspOdarki WOdncj w Szczecinie

ul. ri`atna POniOrzariska 131131
"50-030 Szczecin,

i jedncczesnic:

_;,Ow 31,1%.
.31. Wii-3:;

233,1 '1,11;115121511
;II i'[12' .i-:I'iř

(iOrs Wlkp., 1 1 grudnia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzs.42c.1 lasera-.an I 1/]

DECYZJA ` 1//
O śrcdcwiskcwych uwarunkcwaniacli

,._.. __] J
j .Ă 31"”

Na pcdstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. 1 pkt 1 lit. 'O i ust. 6, art. 34, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udOstçpnianin infOi'n'iacji O edOwisku
ijc OchrOnie, udziale spcłcczcnstwa w Ochrcnic s'rOdOwiska Oraz O Ocenach Oddziaływania
na edOwiskO (1,1. Dz. U. z 2013 r., pcz. 2081 ze zni.) - dalej ustawa O OOŜ w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 ustawyr z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy O udcstccnieniu infOrrnacji
O srcdcwisiru i 1c OchrOnic, udziale spcłcczenstwa w Ochrc-nie s'rcwisl-ta Oraz
O Ocenach Oddziaływania na edOwiskO Oraz niekttirych innych ustaw (Dz. U. z 201i?I r., pOz.
17112) Oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KOdeks pcstçpcwania
adniinistracyjnegc (t.1. Dz. U. z 2018 r.. pOz. 2096 ze zni.) -- dalej Kpa, pc rOznatrzeniu
wniOsku PanstwOwc üOspOdai stwa Wednegc cy POlskie [{egiOnaIncgc Zarządu
Gcspcdarki WOdnej w Szczecinie, ul. Tania POniOrzanska 13A, '10-030 Szczecin,
reprezentcwanegc przez Krystyne Araszkicwicz, SWECO COnsulting Sp. z O.O.,
ul. l. Łyskcwskiegc 16, T1454] 1iizczccin, O wydanie decyzji O edOwiskOwych
uwarunkOwaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ŻFI`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 wrzesnia 2019 r.),

stwierdzam

brak pctrzehy przeprcwadzcnia Oceny cddziaływania na śrcdcwiskc
przedsięwzięcia pn.:

Przebudcwa linii kclejcwcj nr 203 Od km 341,480 dc km 342,300 wraz z rczbiri rką,
hudcwą, rcrncntem, przebudcwą i rczbndcwą infrastruktury kclcjcwcj i infrastruktury

kciidującej z inwestycją, realizcwanc w ramach
Prcjektu Ochrcny Przeciwpcwcdzicwej w DOrzcczu Odry i Wisły

"Zadanie 113.553 Przebudcwa rncstu w celu zapewnienia minimalnegc przeswitu
(Mast ltclcjcwy w 615,1 krn rz. Odry w KOstrzynie nad Odrą)",

realizcwancgc przez:

PanstwOwc GOspOdarstwO WOdnc cy POlskie
Regicnalny Zarząd GOspOdarki WOdncj w Szczecinie

ul. ri`atna POniOrzariska 131131
"50-030 Szczecin,

i jedncczesnic:

Gorzów Wlkp., l l grudnia 2019 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzs.420.1 15.2019AN ` -- zi--

DECYZJA ` K/
0 środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 6, art.. 84, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) - dalej ustawa o OOS w zw. z art. 4
ust. l i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1712) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) -- dalej Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,
reprezentowanego przez Krystyne Araszkiewiez, SWECO Consulting Sp. z o.o.,
ul. l. -1'.yskowskiego 16, 71-641 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 30 sierpnia 2019 r. znak: POPI)OW-ZP'1`.073.12.2019 (data
wpływu: 2 września 2019 r.),

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa linii kolejowej nr 203 od km 341,480 do km 342,300 wraz z rozbiórka,
budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury

kolidującej z inwestycją, realizowane w ramach
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeezu Odry i Wisły

"Zadanie 113.5/3 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu
(Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)",

realizowanego przez:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. rl`ama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin,

ijednocześnic:



Strena 2

I. Ükrcslam następujące istetne warunki kerzystania ze sredewiska w fazie realizacji
przedsięwzięcia:

ł. Przed przystąpieniem de prac hudewlanych zwiazanych z przchudewą mestu
kelcjewcge w kin 341,322 linii kelcjewcj nr 2Ü3 nad Suchedełcm nalezy zastesewae
tyrnczasewc egredzcnic placu hudewy sąsiadujaccge z piatami siedlisk e kedacli:
Qlliüiüfl łięgi wicrzbewc, lepelewc, elszewc ijcsienewc (Szrliceƒaia rrfłirięfrrrgili.s,
Pepefenrnr elbec, Alncnien ,gl-af!ieese-incenee, elsy zredliskewc) i 3150 H Starerzccza
i naturalne cutreiicznc zbierniki wedne ze zbierewiskami zNyrnphcien, Prifznnien,
kierych platy znajdują się pe strenic peludniewe-wsehednicj rnestu, w celu ich
zabezpieczenia przed cwentualnymi uszkndzcniami.

2, W celu unicinezliwicnia plazem wkraczanie na teren budewy, nalezy w miejscach
przylegajacyeh de zbiernikew wednych, egredzic ge płatkami hcrpctelegicznymi.

Il. Ükreslam, ze charakterystyka przedsięwzięcia stanewi załącznik nr 1 de niniejszej
decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE
Panstwewe Gespedarslwe Wednc Wedy Pelskic Regienalny Zarząd IĹilespedarki

Wedncj w Szczecinie, ul. Tama Pemerzanska 1311, TÜ-ÜBÜ Szczecin, rcprczcntewany przez
Krystynę Araszkicwicz, SWl'iCO ĹÍensulting Sp. z e.e., ul, i. Łyskewskicge 16, iii-'641
Szczecin, wystąpił de Regienalncge Dyrektera Ochreny Średewiska w Gerzewic Wlkp.
z wnieskicin z dnia 30 sierpnia 21319 r, znak: li'Oli'DOWĄZ..Filii??,12,2[2119 e wydanie decyzji
e sredewiskewych uwarunkewaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudewa linii kelcjewcj
nr 203 ed krn 341,430 de km 342,30'3 wraz z rezhierką, budewa, rcmentcrn, przebudewa
i rezbudewą, inli'astruklury kelejewcj i infrastruktury kelidująccj z inwestycja, rcalizewane
w ramach li'rejektu Ochreny Przeciwpewedziewcj w Derzcczu lClłdry i 1Wisły "Zadanie 113.5!3
łłrzchudewa mestu w celu zapewnienia ininimalncge przcs'witu (Mest kelcjewy w 615,1 km
rz+ Odry w Kestrzynic nad Odrąl”, załaczajac:

- kartę infermacyjna przedsięwzięcia (dalej Kill) wraz z zapisem w ferrnic clcktreniczncj,
- mapę cwidcncyjna,
- mapę z zaznaczenyin ebszarcrn eddziaływania przedsięwzięcia,
-« wypisy z rcj cstru gruntów,
- pclnemecnictwa de występewania w imieniu inwestera,
- dewed uiszczenia epłaty skarhewcj,

Przedsięwzięcie ebjętc wnieskiem e wydanie decyzji e sredewiskewych
uwarunkewaniach pelcgac będzie na przebudewic linii kelcjewcj nr 203 Tczew-Kestrzyn
ed km 341,43'3 de km 342,3ÜÜ wraz z rezleierką, hudewą, rcmentcm, przebudewą
i rezhudewa inlrastruktury kelcjewej i infrastruktury kelidująccj z inwestycją.
Przedsięwzięcie jest bczpesrcdiiie zwiazane z inwestycja prewadzena, przez zarzadcę
niemieckiej linii kelejewcj nr 6028 pn. „Rezhidrka istniejących i budewa newych niestew
nad rzeką Odra i jej kanałem przeciwpewedziewym w ciągu linii kelcjewcj nr čiÜTS (nr linii
kelcjewej pe strenic niemieckiej) i linii kelcjewcj nr 203 (nr linii kelcjewcj pe strenic
pelskicj)"". Ze względu na znaczne pednicsicnic niwclcty terew na prejcktewanym inescic
granicznym w km filii rzeki Odry, wynikające z destesewania przcswiin niesiu penad
pezienn WWŻ de klasy Va, czyli 5,25 rn, nastąpiła petrzcba destesewania wysekesciewcge
niwclcty terew na dejczdzic de mestu na tcrcnic Pelski. Pednicsienic niwelcty wpłynęie
na zakres planewanej przcbndewy.
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kierych platy znajdują się pe strenic peludniewe-wsehednicj rnestu, w celu ich
zabezpieczenia przed cwentualnymi uszkndzcniami.

2, W celu unicinezliwicnia plazem wkraczanie na teren budewy, nalezy w miejscach
przylegajacyeh de zbiernikew wednych, egredzic ge płatkami hcrpctelegicznymi.

Il. Ükreslam, ze charakterystyka przedsięwzięcia stanewi załącznik nr 1 de niniejszej
decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE
Panstwewe Gespedarslwe Wednc Wedy Pelskic Regienalny Zarząd IĹilespedarki

Wedncj w Szczecinie, ul. Tama Pemerzanska 1311, TÜ-ÜBÜ Szczecin, rcprczcntewany przez
Krystynę Araszkicwicz, SWl'iCO ĹÍensulting Sp. z e.e., ul, i. Łyskewskicge 16, iii-'641
Szczecin, wystąpił de Regienalncge Dyrektera Ochreny Średewiska w Gerzewic Wlkp.
z wnieskicin z dnia 30 sierpnia 21319 r, znak: li'Oli'DOWĄZ..Filii??,12,2[2119 e wydanie decyzji
e sredewiskewych uwarunkewaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudewa linii kelcjewcj
nr 203 ed krn 341,430 de km 342,30'3 wraz z rezhierką, budewa, rcmentcrn, przebudewa
i rezbudewą, inli'astruklury kelejewcj i infrastruktury kelidująccj z inwestycja, rcalizewane
w ramach li'rejektu Ochreny Przeciwpewedziewcj w Derzcczu lClłdry i 1Wisły "Zadanie 113.5!3
łłrzchudewa mestu w celu zapewnienia ininimalncge przcs'witu (Mest kelcjewy w 615,1 km
rz+ Odry w Kestrzynic nad Odrąl”, załaczajac:

- kartę infermacyjna przedsięwzięcia (dalej Kill) wraz z zapisem w ferrnic clcktreniczncj,
- mapę cwidcncyjna,
- mapę z zaznaczenyin ebszarcrn eddziaływania przedsięwzięcia,
-« wypisy z rcj cstru gruntów,
- pclnemecnictwa de występewania w imieniu inwestera,
- dewed uiszczenia epłaty skarhewcj,

Przedsięwzięcie ebjętc wnieskiem e wydanie decyzji e sredewiskewych
uwarunkewaniach pelcgac będzie na przebudewic linii kelcjewcj nr 203 Tczew-Kestrzyn
ed km 341,43'3 de km 342,3ÜÜ wraz z rezleierką, hudewą, rcmentcm, przebudewą
i rezhudewa inlrastruktury kelcjewej i infrastruktury kelidująccj z inwestycją.
Przedsięwzięcie jest bczpesrcdiiie zwiazane z inwestycja prewadzena, przez zarzadcę
niemieckiej linii kelejewcj nr 6028 pn. „Rezhidrka istniejących i budewa newych niestew
nad rzeką Odra i jej kanałem przeciwpewedziewym w ciągu linii kelcjewcj nr čiÜTS (nr linii
kelcjewej pe strenic niemieckiej) i linii kelcjewcj nr 203 (nr linii kelcjewcj pe strenic
pelskicj)"". Ze względu na znaczne pednicsicnic niwclcty terew na prejcktewanym inescic
granicznym w km filii rzeki Odry, wynikające z destesewania przcswiin niesiu penad
pezienn WWŻ de klasy Va, czyli 5,25 rn, nastąpiła petrzcba destesewania wysekesciewcge
niwclcty terew na dejczdzic de mestu na tcrcnic Pelski. Pednicsienic niwelcty wpłynęie
na zakres planewanej przcbndewy.

Decyzja e sredewiskewych uwarunkewaniach znak: WZŚÅZÜ. l 15.2Ü19.AN z dnia l 1 grudnia 2019 r.

Strona 2

I. Określam następujące istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji
przedsięwzięcia:

l. Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z przebudową mostu
kolejot-ycgo w km 341,872 linii kolejowej nr 203 nad Suehodoł'em nalezy zastosować
tymczasowe ogrodzenie placu budowy sąsiadującego z płatami siedlisk o kodach:
91E0=i~ -ł'.ę.gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (LS'cilz'cel-im-Y czlbr)~_ƒi-'agz`li.s'_.
Popular-wn olbcfze, Alfiefiion git-1!irwso-inccmae, olsy zródliskowe) i 3150 - Starorzecza
i naturalne cutroÍic-znc zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nwr-Yplieimi, Poƒcmiion,
których płaty znajdują się po stronie południowo-wschodniej mostu, w celu ich
zabezpieczenia przed ewel'itualnymi uszkodzeniami.

2. W celu uniemozliwienia płazom wkraczanie na teren budowy, nalezy w miejscach
przylegającyeh do zbiorników wodnych, ogrodzie go płotkami hcrpctologicznymi.

ll. Określam, ze charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr l do niniejszej
decyzji i jest jej integralną częścią.

'UZASADNIENIE
J'i'ir'istwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, reprezentowany przez
Krystynę Araszkiewiez, SWlf'ĹCO Consulting Sp. z 0.0., ul. l. rł_,yskov~fskicgo 16, 71-641
Szczecin, x-vystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
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nr 203 od km 341,480 do km 342,300 wraz z rozbiórką, budową, remontem, przebudową
i rozbudowa infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowane
w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły "Zadanie lB.5/3
Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w 615,1 km
rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)", załączająe:

kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KlP) wraz z zapisem w formie elektronicznej,
mapę ewideneyjną,
mapę z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia,
“wpisy z rejestru gruntów,

- pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach polegać będzie na przebudowie linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn
od km 341,480 do km 342,300 wraz z rozbiórką, budową, remontem, przebudową
i rozbudową infrastruktury kolejowej i inti'astruktury kolidującej z inwestycją.
Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z inwestycją prowadzoną przez zarządcę
niemieckiej linii kolejm-vcj nr 6078 pn. „Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów
nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym w ciągu linii kolejowej nr 6078 (nr linii
kolejowej po stronie niemieckiej) i linii kolejowej nr 203 (nr linii kolejowej po stronie
polskiejƒ”. Ze wzülędu na znaczne podniesienie niwelety torów na projektowanym moście
granicznym w km 615,1 rzeki Odry, wynikające z dostosowania prześwitu mostu ponad
poziom WWŻ do klasy Va, czyli 5,25 m, nastąpi-ła potrzeba dostosowania wysokościowcgo
niwelety torów na dojezdzie do mostu na terenie Polski. Podniesienie niwelety wpłynęło
na zakres planowanej przebudowy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniaeh znak: WZŚ.420.1 15.2019.AN z dnia l 1 grudnia 2019 r.
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Przedsięwzięcie realizewane będzie na działkaelt 1'11' 60:I 61, 681'56? 231" 101 l w ebrębie
0006 1Stare Miasta,r gmina Kestrzyn nad Odra, pewiat 1:1,erze1afsl1'.ij| wejewedztwe lubuskie.

Działka nr 61 stanewi teren zamknięty? w rezumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
l? maja 1989 1'. Prawe geedezyjne i kartegratiezne (tj. Dz. U. z 2019 r.:| pez. 225 ze 11111.).
ddnie z art. 25 ust. l pkt l lit. b regienalny dyrekter eel'u'eny sredewiska jest właseiwy
de wydania deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh w przypadku przedsięwzięć
realizewanyeh 11a terenaett zamkniętyeli, a w mysl ttst. 6 tege przepisu:| w przypadku
przedsięwzięeia realizewanege w ezęsei na terenie zamknic-ptym,r dla eałege przedsięwzięeia1|
deeyzję e sredewiskewyelt uwarunket'raniael'l,l wydaje regienalny dyrekter eeltreny
sredewiska. W zwiazku z pewyzszym e1ganem właseiwym de wydania deey'zji
e sredewiskewyelt uwa1unkewan1ael1 dla planewanej inwestyeji jest Regienalny )y1ekte1
Oehreny Ŝredewiska w Gerzewie Wlkp.

Ŝtt eny pestępewania zestały zawiademiene e wszezęeiu pestępewania
w przedmietewej sprawie eraz e przysługujaeyelt i1n prawaeh, pismem z dnia 5 wrzesnia
2019 r.

Przedmietewe przedsięwzięeid| zgednie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust. l pkt 58
rezperządzenia Rady Ministrew z dnia 9 listepada 2010 1'. w sprawie przedsięwzięć.
megaeyelt znaezaee eddziaływae na sredewiske (t.j. DzU. z 2016 r.. pez. 21) a takze
w zw. z§fil rezperzadzenia Rady Ministrew z dnia 26 września 2019 1'. w sprawie
przedsięwzięe megaeyeh znaezaee eddziaływae na sredewiske (Dz. U. z 2019 1'. pez. l339)
eraz w mysl art. 59 ust. l pkt 2 ustawy e ÜOŚ jest p1zeds1ęwz1ęe1em megąeym petenejalnie
znaeząee eddziaływae na sredewiske.¿'gedn1e z art. 'Fl ust. 2 pkt 2 ustawy OOŜ.1'ealizaeja
planewanege przedsięwzięeia megąeege petenejalnie znaeząee eddziaływae 11a sredewiske
jest depuszezalna wyłąeznie pe uzyskaniu deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh,
natemiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem deeyzji wymienienyeh w art 2.2 ust. l
i przed dekenaniem zgłeszen e kteryelt mewa w a1t.?2 ust. l.a Deeyzja e sredewiskewyelt
uwa1unkewan1aelt dla wnieskewanej inwestyeji niezbędna jest de uzyskania deeyzji
e pezweleniu na budewę.

Obewiazek przep1ewadzenia eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
na sredewiske badz jege brak meze bye stwierdzeny:I na pedstawie art. 63 ust.1 lub 2 przez
e1 gan właseiwy de wydania deeyzji sredewiskewej5| pe zasięgnięeiu epinii erganew
e kteryeh mewa w art 64 ust.1 ustawy e OOŚ.

Majae pewyzsze na uwadze działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 2 w zw. z ar.t 28
ust. l pkt 2 ustawy e OOŚ pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 r. wystapiene e epinię
Panstwewege Pewiatewege lnspektera Sanitarnege w (lerzewie Wlkp.

Organ inspekeji sanitarnej w epinii z dnia 20 wrzesnia 2019 r. znak: N22.??lƒ651'2019
nie wniesł e przeprewadzenie eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
11a sredewiske.

Penadte działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy e OOŜ w zwiazku z ar.t 39?
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipea 201?r r. Prawe wedne (tj. Dz. U. z 2018 r. pez. 2263 ze zm.)
pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 1'. wystąpiene e epinię erganu właseiwege de wydania eeeny
wedneprawnej.

Minister Gespedarki Merskiej i Żeglugi Ŝredladewej pismem z dnia 20 wrzesnia
2019 r. znak. DOK.DOK2.9?50.34.12019PK wezwał Regienalnege Dyrektera Oehreny
Ś1edewiska w Gerzewie Wlkp. de uzyskania ed inwestera dedatkewyelt wyjasnieri de karty
inlermaeyjnej przedsięwzięeia. Mająe pewyzsze na uwadze. pismem z dnia 26 wrzesnia
2019 r. wezwane de ieh p1zedłezen1a. Stesewne uzupełnienia wpłynęły de tut. Organu w dniu
10 pazdziernika 2019 r.

Regienalny Dyrekter Oeltreny Średewiska w Gerzewie Wlkp. pismami z dnia
t 1 pazdziernika 2019 r. penewnie wystąpił de ww. Organew wspełdziałajaeyeh e epinię.

[Jeeyzja e sredewiskewyelt uwarunkewaniaeli znak: WZŚ.420.1 15.2019..1'tl"~l z dnia l l grudnia 2019 r.
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nie wniesł e przeprewadzenie eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
11a sredewiske.

Penadte działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy e OOŜ w zwiazku z ar.t 39?
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipea 201?r r. Prawe wedne (tj. Dz. U. z 2018 r. pez. 2263 ze zm.)
pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 1'. wystąpiene e epinię erganu właseiwege de wydania eeeny
wedneprawnej.

Minister Gespedarki Merskiej i Żeglugi Ŝredladewej pismem z dnia 20 wrzesnia
2019 r. znak. DOK.DOK2.9?50.34.12019PK wezwał Regienalnege Dyrektera Oehreny
Ś1edewiska w Gerzewie Wlkp. de uzyskania ed inwestera dedatkewyelt wyjasnieri de karty
inlermaeyjnej przedsięwzięeia. Mająe pewyzsze na uwadze. pismem z dnia 26 wrzesnia
2019 r. wezwane de ieh p1zedłezen1a. Stesewne uzupełnienia wpłynęły de tut. Organu w dniu
10 pazdziernika 2019 r.

Regienalny Dyrekter Oeltreny Średewiska w Gerzewie Wlkp. pismami z dnia
t 1 pazdziernika 2019 r. penewnie wystąpił de ww. Organew wspełdziałajaeyeh e epinię.

[Jeeyzja e sredewiskewyelt uwarunkewaniaeli znak: WZŚ.420.1 15.2019..1'tl"~l z dnia l l grudnia 2019 r.

Stren 11 3

Przedsięwzięcie realizewane będzie na działkaelt 1'11' 60:I 61, 681'56? 231" 101 l w ebrębie
0006 1Stare Miasta,r gmina Kestrzyn nad Odra, pewiat 1:1,erze1afsl1'.ij| wejewedztwe lubuskie.

Działka nr 61 stanewi teren zamknięty? w rezumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
l? maja 1989 1'. Prawe geedezyjne i kartegratiezne (tj. Dz. U. z 2019 r.:| pez. 225 ze 11111.).
ddnie z art. 25 ust. l pkt l lit. b regienalny dyrekter eel'u'eny sredewiska jest właseiwy
de wydania deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh w przypadku przedsięwzięć
realizewanyeh 11a terenaett zamkniętyeli, a w mysl ttst. 6 tege przepisu:| w przypadku
przedsięwzięeia realizewanege w ezęsei na terenie zamknic-ptym,r dla eałege przedsięwzięeia1|
deeyzję e sredewiskewyelt uwarunket'raniael'l,l wydaje regienalny dyrekter eeltreny
sredewiska. W zwiazku z pewyzszym e1ganem właseiwym de wydania deey'zji
e sredewiskewyelt uwa1unkewan1ael1 dla planewanej inwestyeji jest Regienalny )y1ekte1
Oehreny Ŝredewiska w Gerzewie Wlkp.

Ŝtt eny pestępewania zestały zawiademiene e wszezęeiu pestępewania
w przedmietewej sprawie eraz e przysługujaeyelt i1n prawaeh, pismem z dnia 5 wrzesnia
2019 r.

Przedmietewe przedsięwzięeid| zgednie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust. l pkt 58
rezperządzenia Rady Ministrew z dnia 9 listepada 2010 1'. w sprawie przedsięwzięć.
megaeyelt znaezaee eddziaływae na sredewiske (t.j. DzU. z 2016 r.. pez. 21) a takze
w zw. z§fil rezperzadzenia Rady Ministrew z dnia 26 września 2019 1'. w sprawie
przedsięwzięe megaeyeh znaezaee eddziaływae na sredewiske (Dz. U. z 2019 1'. pez. l339)
eraz w mysl art. 59 ust. l pkt 2 ustawy e ÜOŚ jest p1zeds1ęwz1ęe1em megąeym petenejalnie
znaeząee eddziaływae na sredewiske.¿'gedn1e z art. 'Fl ust. 2 pkt 2 ustawy OOŜ.1'ealizaeja
planewanege przedsięwzięeia megąeege petenejalnie znaeząee eddziaływae 11a sredewiske
jest depuszezalna wyłąeznie pe uzyskaniu deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh,
natemiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem deeyzji wymienienyeh w art 2.2 ust. l
i przed dekenaniem zgłeszen e kteryelt mewa w a1t.?2 ust. l.a Deeyzja e sredewiskewyelt
uwa1unkewan1aelt dla wnieskewanej inwestyeji niezbędna jest de uzyskania deeyzji
e pezweleniu na budewę.

Obewiazek przep1ewadzenia eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
na sredewiske badz jege brak meze bye stwierdzeny:I na pedstawie art. 63 ust.1 lub 2 przez
e1 gan właseiwy de wydania deeyzji sredewiskewej5| pe zasięgnięeiu epinii erganew
e kteryeh mewa w art 64 ust.1 ustawy e OOŚ.

Majae pewyzsze na uwadze działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 2 w zw. z ar.t 28
ust. l pkt 2 ustawy e OOŚ pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 r. wystapiene e epinię
Panstwewege Pewiatewege lnspektera Sanitarnege w (lerzewie Wlkp.

Organ inspekeji sanitarnej w epinii z dnia 20 wrzesnia 2019 r. znak: N22.??lƒ651'2019
nie wniesł e przeprewadzenie eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
11a sredewiske.

Penadte działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy e OOŜ w zwiazku z ar.t 39?
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipea 201?r r. Prawe wedne (tj. Dz. U. z 2018 r. pez. 2263 ze zm.)
pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 1'. wystąpiene e epinię erganu właseiwege de wydania eeeny
wedneprawnej.

Minister Gespedarki Merskiej i Żeglugi Ŝredladewej pismem z dnia 20 wrzesnia
2019 r. znak. DOK.DOK2.9?50.34.12019PK wezwał Regienalnege Dyrektera Oehreny
Ś1edewiska w Gerzewie Wlkp. de uzyskania ed inwestera dedatkewyelt wyjasnieri de karty
inlermaeyjnej przedsięwzięeia. Mająe pewyzsze na uwadze. pismem z dnia 26 wrzesnia
2019 r. wezwane de ieh p1zedłezen1a. Stesewne uzupełnienia wpłynęły de tut. Organu w dniu
10 pazdziernika 2019 r.

Regienalny Dyrekter Oeltreny Średewiska w Gerzewie Wlkp. pismami z dnia
t 1 pazdziernika 2019 r. penewnie wystąpił de ww. Organew wspełdziałajaeyeh e epinię.

[Jeeyzja e sredewiskewyelt uwarunkewaniaeli znak: WZŚ.420.1 15.2019..1'tl"~l z dnia l l grudnia 2019 r.

Stren 11 3

Przedsięwzięcie realizewane będzie na działkaelt 1'11' 60:I 61, 681'56? 231" 101 l w ebrębie
0006 1Stare Miasta,r gmina Kestrzyn nad Odra, pewiat 1:1,erze1afsl1'.ij| wejewedztwe lubuskie.

Działka nr 61 stanewi teren zamknięty? w rezumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
l? maja 1989 1'. Prawe geedezyjne i kartegratiezne (tj. Dz. U. z 2019 r.:| pez. 225 ze 11111.).
ddnie z art. 25 ust. l pkt l lit. b regienalny dyrekter eel'u'eny sredewiska jest właseiwy
de wydania deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh w przypadku przedsięwzięć
realizewanyeh 11a terenaett zamkniętyeli, a w mysl ttst. 6 tege przepisu:| w przypadku
przedsięwzięeia realizewanege w ezęsei na terenie zamknic-ptym,r dla eałege przedsięwzięeia1|
deeyzję e sredewiskewyelt uwarunket'raniael'l,l wydaje regienalny dyrekter eeltreny
sredewiska. W zwiazku z pewyzszym e1ganem właseiwym de wydania deey'zji
e sredewiskewyelt uwa1unkewan1ael1 dla planewanej inwestyeji jest Regienalny )y1ekte1
Oehreny Ŝredewiska w Gerzewie Wlkp.

Ŝtt eny pestępewania zestały zawiademiene e wszezęeiu pestępewania
w przedmietewej sprawie eraz e przysługujaeyelt i1n prawaeh, pismem z dnia 5 wrzesnia
2019 r.

Przedmietewe przedsięwzięeid| zgednie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust. l pkt 58
rezperządzenia Rady Ministrew z dnia 9 listepada 2010 1'. w sprawie przedsięwzięć.
megaeyelt znaezaee eddziaływae na sredewiske (t.j. DzU. z 2016 r.. pez. 21) a takze
w zw. z§fil rezperzadzenia Rady Ministrew z dnia 26 września 2019 1'. w sprawie
przedsięwzięe megaeyeh znaezaee eddziaływae na sredewiske (Dz. U. z 2019 1'. pez. l339)
eraz w mysl art. 59 ust. l pkt 2 ustawy e ÜOŚ jest p1zeds1ęwz1ęe1em megąeym petenejalnie
znaeząee eddziaływae na sredewiske.¿'gedn1e z art. 'Fl ust. 2 pkt 2 ustawy OOŜ.1'ealizaeja
planewanege przedsięwzięeia megąeege petenejalnie znaeząee eddziaływae 11a sredewiske
jest depuszezalna wyłąeznie pe uzyskaniu deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh,
natemiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem deeyzji wymienienyeh w art 2.2 ust. l
i przed dekenaniem zgłeszen e kteryelt mewa w a1t.?2 ust. l.a Deeyzja e sredewiskewyelt
uwa1unkewan1aelt dla wnieskewanej inwestyeji niezbędna jest de uzyskania deeyzji
e pezweleniu na budewę.

Obewiazek przep1ewadzenia eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
na sredewiske badz jege brak meze bye stwierdzeny:I na pedstawie art. 63 ust.1 lub 2 przez
e1 gan właseiwy de wydania deeyzji sredewiskewej5| pe zasięgnięeiu epinii erganew
e kteryeh mewa w art 64 ust.1 ustawy e OOŚ.

Majae pewyzsze na uwadze działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 2 w zw. z ar.t 28
ust. l pkt 2 ustawy e OOŚ pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 r. wystapiene e epinię
Panstwewege Pewiatewege lnspektera Sanitarnege w (lerzewie Wlkp.

Organ inspekeji sanitarnej w epinii z dnia 20 wrzesnia 2019 r. znak: N22.??lƒ651'2019
nie wniesł e przeprewadzenie eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
11a sredewiske.

Penadte działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy e OOŜ w zwiazku z ar.t 39?
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipea 201?r r. Prawe wedne (tj. Dz. U. z 2018 r. pez. 2263 ze zm.)
pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 1'. wystąpiene e epinię erganu właseiwege de wydania eeeny
wedneprawnej.

Minister Gespedarki Merskiej i Żeglugi Ŝredladewej pismem z dnia 20 wrzesnia
2019 r. znak. DOK.DOK2.9?50.34.12019PK wezwał Regienalnege Dyrektera Oehreny
Ś1edewiska w Gerzewie Wlkp. de uzyskania ed inwestera dedatkewyelt wyjasnieri de karty
inlermaeyjnej przedsięwzięeia. Mająe pewyzsze na uwadze. pismem z dnia 26 wrzesnia
2019 r. wezwane de ieh p1zedłezen1a. Stesewne uzupełnienia wpłynęły de tut. Organu w dniu
10 pazdziernika 2019 r.

Regienalny Dyrekter Oeltreny Średewiska w Gerzewie Wlkp. pismami z dnia
t 1 pazdziernika 2019 r. penewnie wystąpił de ww. Organew wspełdziałajaeyeh e epinię.

[Jeeyzja e sredewiskewyelt uwarunkewaniaeli znak: WZŚ.420.1 15.2019..1'tl"~l z dnia l l grudnia 2019 r.

Stren 11 3

Przedsięwzięcie realizewane będzie na działkaelt 1'11' 60:I 61, 681'56? 231" 101 l w ebrębie
0006 1Stare Miasta,r gmina Kestrzyn nad Odra, pewiat 1:1,erze1afsl1'.ij| wejewedztwe lubuskie.

Działka nr 61 stanewi teren zamknięty? w rezumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
l? maja 1989 1'. Prawe geedezyjne i kartegratiezne (tj. Dz. U. z 2019 r.:| pez. 225 ze 11111.).
ddnie z art. 25 ust. l pkt l lit. b regienalny dyrekter eel'u'eny sredewiska jest właseiwy
de wydania deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh w przypadku przedsięwzięć
realizewanyeh 11a terenaett zamkniętyeli, a w mysl ttst. 6 tege przepisu:| w przypadku
przedsięwzięeia realizewanege w ezęsei na terenie zamknic-ptym,r dla eałege przedsięwzięeia1|
deeyzję e sredewiskewyelt uwarunket'raniael'l,l wydaje regienalny dyrekter eeltreny
sredewiska. W zwiazku z pewyzszym e1ganem właseiwym de wydania deey'zji
e sredewiskewyelt uwa1unkewan1ael1 dla planewanej inwestyeji jest Regienalny )y1ekte1
Oehreny Ŝredewiska w Gerzewie Wlkp.

Ŝtt eny pestępewania zestały zawiademiene e wszezęeiu pestępewania
w przedmietewej sprawie eraz e przysługujaeyelt i1n prawaeh, pismem z dnia 5 wrzesnia
2019 r.

Przedmietewe przedsięwzięeid| zgednie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust. l pkt 58
rezperządzenia Rady Ministrew z dnia 9 listepada 2010 1'. w sprawie przedsięwzięć.
megaeyelt znaezaee eddziaływae na sredewiske (t.j. DzU. z 2016 r.. pez. 21) a takze
w zw. z§fil rezperzadzenia Rady Ministrew z dnia 26 września 2019 1'. w sprawie
przedsięwzięe megaeyeh znaezaee eddziaływae na sredewiske (Dz. U. z 2019 1'. pez. l339)
eraz w mysl art. 59 ust. l pkt 2 ustawy e ÜOŚ jest p1zeds1ęwz1ęe1em megąeym petenejalnie
znaeząee eddziaływae na sredewiske.¿'gedn1e z art. 'Fl ust. 2 pkt 2 ustawy OOŜ.1'ealizaeja
planewanege przedsięwzięeia megąeege petenejalnie znaeząee eddziaływae 11a sredewiske
jest depuszezalna wyłąeznie pe uzyskaniu deeyzji e sredewiskewyeh uwarunkewaniaeh,
natemiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem deeyzji wymienienyeh w art 2.2 ust. l
i przed dekenaniem zgłeszen e kteryelt mewa w a1t.?2 ust. l.a Deeyzja e sredewiskewyelt
uwa1unkewan1aelt dla wnieskewanej inwestyeji niezbędna jest de uzyskania deeyzji
e pezweleniu na budewę.

Obewiazek przep1ewadzenia eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
na sredewiske badz jege brak meze bye stwierdzeny:I na pedstawie art. 63 ust.1 lub 2 przez
e1 gan właseiwy de wydania deeyzji sredewiskewej5| pe zasięgnięeiu epinii erganew
e kteryeh mewa w art 64 ust.1 ustawy e OOŚ.

Majae pewyzsze na uwadze działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 2 w zw. z ar.t 28
ust. l pkt 2 ustawy e OOŚ pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 r. wystapiene e epinię
Panstwewege Pewiatewege lnspektera Sanitarnege w (lerzewie Wlkp.

Organ inspekeji sanitarnej w epinii z dnia 20 wrzesnia 2019 r. znak: N22.??lƒ651'2019
nie wniesł e przeprewadzenie eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia
11a sredewiske.

Penadte działająe na pedstawie art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy e OOŜ w zwiazku z ar.t 39?
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipea 201?r r. Prawe wedne (tj. Dz. U. z 2018 r. pez. 2263 ze zm.)
pismem z dnia 5 wrzesnia 2019 1'. wystąpiene e epinię erganu właseiwege de wydania eeeny
wedneprawnej.

Minister Gespedarki Merskiej i Żeglugi Ŝredladewej pismem z dnia 20 wrzesnia
2019 r. znak. DOK.DOK2.9?50.34.12019PK wezwał Regienalnege Dyrektera Oehreny
Ś1edewiska w Gerzewie Wlkp. de uzyskania ed inwestera dedatkewyelt wyjasnieri de karty
inlermaeyjnej przedsięwzięeia. Mająe pewyzsze na uwadze. pismem z dnia 26 wrzesnia
2019 r. wezwane de ieh p1zedłezen1a. Stesewne uzupełnienia wpłynęły de tut. Organu w dniu
10 pazdziernika 2019 r.

Regienalny Dyrekter Oeltreny Średewiska w Gerzewie Wlkp. pismami z dnia
t 1 pazdziernika 2019 r. penewnie wystąpił de ww. Organew wspełdziałajaeyeh e epinię.

[Jeeyzja e sredewiskewyelt uwarunkewaniaeli znak: WZŚ.420.1 15.2019..1'tl"~l z dnia l l grudnia 2019 r.

Strona 3

Przedsięwzięcie realizowane będzie 1111 działkach 111' 60, 61, 68/56, 73/ 10, 1 w obrębie
0006 Stare Miasto, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, województwo lubuskie.

Działka 111' 61 stanowi teren zamknięty, w rozumieniu art. 2 pkt 9 usta1-1"y z dnia
17 maja 1989 1'. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 1'., poz. 725 ze 7111.).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć
realizowanych 11a terenach zamkniętych, a w myśl ust. 6 tego przepisu, w przypadku
przedsięwzięcia realizowanego w części 11a terenie za111kniętym, dla całego przedsięwzięcia,
decyzję o środowiskowych u1 "aru11ko11faniach, wydaje regionalny dyrektor ochrony
środowiska. W związku z powyższym, organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwa1unkowa111ach dla planowanej inwestycji, jest Regionalny Dyrektor
Ochrony S1odo11fiska w Gorzowie Wlkp.

Strony postępowania zosta-ły zawiadomionc o wszczęciu postępowania
w przedmiotowej sprawie oraz o przysługujących im prawach, pismem z dnia 5 września
2019r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, züodnie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust.1 pkt 58
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie plzedsięwzięe
mogących znacząco oddziaływać 11a środowisko (t j Dz..U z 20161,poz. 71), a takze
w zw. z §4 rozporządzenia Rady Minisnów z dnia 26 w1ześnia 2019 1. w sprawie
111zedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 11a ś1odowisko (Dz. U. z 2019 1.., poz. 1839)
oraz w mysl art 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o OOS, jest p1/cds1ęw71ęc1em mogącym potencjalnie
znacząco oddziaływać 11a środowisko. Zgodnie z art 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, realizacja
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzi11ły1-1'aó 11a ś1odo1-1fisko
jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
natomiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1
i przed dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla wnioskowanej inwestycji niezbędna jest do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
11a środowisko bądz jego brak moze być stwierdzony, na podstawie art. 63 ust.. 1 lub 2, przez
organ 11fłas'ciwy do wydania decyzji środo11'iskowej, po zasięgnięciu opinii organów,
o któ1ych mowa w art. 64 ust.1 ustawy o OOS.

Mając powyzsze 11a uwadze, działając n11 podstawie art. 64 ust.1 pkt2 w zw. z art. 78
ust. 1 pkt 2 ustawy o OOS, pismem z dnia 5 wiześnia 20191. wystąpiono o opinię
Państwowego Powiatowego lnspekto1a .Sanitai nego w Gorzowie Wlkp.

Organ inspekcji sanitarnej w opinii z dnia 20 września 2019 1'. znak: NZ..771/65/2019
nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
11a środowisko.

Ponadto, działając 11a podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o OOS w związku z art. 397
ust. 2ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze 7111.),
pismemz7dnia 5 w1ześ11ia 2019 1. wystąpiono o opinię organu właściwego do wydania oceny
wodnoprawnej.

Ministe1 Gospodarki Morskiej i Żeglugi S1'ódlądo11fej pismem z dnia 20 11-'f1zcśnia
2019 1. znak. DOK.DOK2.9750.14.12019PK wezwał Regionalnego Dyrektora Och1ony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. do uzyskania od inwestora dodatkowych wyjaśnień do katt1
inlo1m11cyjnej przedsięwzięcia Mając powyzsze 11a uwadze, pismem z dnia 26 wrzesnia
2019 1. wezwano do ich pr-zedłozenia. Stosowne uzupełnienia wpłynęły do tut. Organu w dniu
10 października 2019 1'.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismami z dnia
1 1 pazdziernika 2019 r. ponownie wystąpił do ww. Organów wspó-łdziałających o opinię.

Decyzja o środowiskowych u11'a1unko11'an1acl1 znak: WAS.420.1 15.2019.Adnia l 1 grudnia 2019 r.



Strena 4

li'anstwewy lj'ewiatewy inspekter Sanitarny w Gerzewie Wlkp. pismem z dnia 14
pazdziernika 21119 r. znak: NZ-721f65f2ü19 pedtrzymał sweje stanewiske wyrazene w epinii
sanitarnej z dnia 20 wrzes'nia 21119 r. znak: N'łi.??lf65f2ül9.

Minister Crespedarki Merskiej i I? eglugi Śrddlladewej w epiniiz dnia 29 pazdziernika
2019 r. znak: DOK.DOK2.9?5Ü.3¿1.1.2019.PK nie stwie1dzi1 kenieeznesei p1zepr11wadzenia
eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia na s1edew1ske

Na pedstawie a1t. 4 ust. 2 wf'eyt. ustawy z dnia 19 lipea 2919 r. e zmianie ustawy
e 1.1d11stępnieniu intbrmaeji e sredewisku i jege eeltrenie. udziale spełeezenstwa w eehrenie
sredewiska eraz e eeenaeh eddzia-ływania 11a s'redewiske eraz niektdryelt innyeb ustaw
(Dz. U. z 21119 r.= pez. 1212)j nie wydane pestanewienia e edstąpieniu ed przeprewadzenia
eeeny i zastesewane przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą. e zmianie.

Dane e wniesku e wydanie deeyzji e srede'wiskewyeh uwarunkewaniaeh dla
przedmietewege przedsięwzięeia= kareie infermaeyjnej i jej uzupełnieniu zestały wpisane
de publieznie desiępnege wykazu danyeh. prewadzenege na pedstawie art. 22 ust. 1 ustawy
a des. psa sama-21m1 100312019.| 100412019 i 1 12222010.

Obszar wzdłuz przebudewywanege edeinka linii kelejewej nr 203. ed mestu
kelejewege na rzeee Wareie de mestu kelejewege 11a rzeee Odrze eraz jege sąsiedztwa
te tereny e zreznieewanym uzytkewaniu,| a tym samym z rezneredną szata reslinna.
Występują tu tereny przekształeene antrepegenieznie: egredy działkewe.` dregi, nasypy linii
kelejewejy fragmenty murdw twierdzy Kestrzyn,I sztuezne zbierniki wedne, a takze
zbierewiska reslinnesei naturalnej i seminaturalnejE takie jak zadrzewienia i zaresla
wierzbewe,I szuwary„ zbierniki wedne e eharakterze starerzeezy:| zbierewiska ziełereslewe.
nieuzytkewane łąki. Ii'emime znaeznege stepnia antrepegenieznege przekształeenia terenu,
występują tu fragmenty pdłnaturalnyeh liteeenez krajebrazu delin rzeeznyeh.

Oddzialywanie inwestyeji 11a sredewiske będzie edbywae się głównie na etapie
realizaeji przedsięwzięeia. W ekresie prewadzenia prae rezbierkewyeh i budewlanyeh
sprewadzae się ene będzie de ueiązliwesei zwiazanyeh ze wzrestem ruehu sameehedt'iw
eięzarewyelt destarezajaeyeh kempenenty budewlane i wyweząeyeh edpady eraz z praeą
urzadzen i maszyn budewlanyeli. Ĺleiązliwesei związane będą z emisja gazdw i pyłu
de pewietrza eraz hałasu pewstająeege w wyniku praey maszyn i urzadzen. W sąsiedztwie
inwestyeji brak jest terendw pedlegająeyeh eehrenie akustyeznej.

De gldwnyeh grup edpadúw pewstająeyeh na etapie realizaeji przedsięwzięeia naleza:
edpady z grupy l? eraz w mniejszej ilesei z grup 8, 13.. 15 eraz 20.

Przewidywana petenejalne eddziaływanie na wedy w trakeie realizaeji przedmietewej
inwestyeji będzie detyezye przede wszystkim meziiwege przedestania się zanieezyszezen:|
zarewne de gruntu. a w kensekweneji równiez zajege pesrednietwem de wed pedziemnyeh:|
jak i pewierzelmiewyeh. W ramaeh płanewanyeh prae kenieezne będzie prewadzenie rebdt
rezbidrkewyeli,r ziemnyeb. i budewlanyeh za pemeeą. maszyn i sprzętu meebanieznege,
ee generuje ryzyke zanieezyszezenia wdd substanejami repepeehednymi w przypadku
wyeieku z nieh paliwa lub p-łyndw ekspleataeyjnyeh. Zagrezenia te mega bye jednak
skuteeznie wyeliminewane dzięki zastesewaniu pedstawewyelt zasad i debryeh praktyk
prewadzenia rebel budewlanyeh. W związku z pewyzszym dla planewanege przedsięwzięeia
nie stwierdza się istetnege ryzyka zanieezyszezenia wdd pewierzeliniewyeh ipeziemnyeh
11a etapie realizaeji.

Wyzej wymieniane ueiązliwesei zwiazane z etapem realizaeji przedsięwzieeia będą
mia-ły eharakter krdtketrwały, nieznaezaey,f lekalny:| edwraealny i egraniezeny wyłąeznie
de ekresu prewadzenia prae budewlanyeh.

W ekresie ekspleataeji przedsięwzięeia eddziaływanie inwestyeji 11a s'redewiske będzie
wiązałe się z ruehem kelejewym prewadzenym na linii kelejewej 111'203.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh znak: WZŚ.42Ü.1115.2,1119. ANz.dnia 1 1 U1|.1dn1a201121 1.

Strena 4

li'anstwewy lj'ewiatewy inspekter Sanitarny w Gerzewie Wlkp. pismem z dnia 14
pazdziernika 21119 r. znak: NZ-721f65f2ü19 pedtrzymał sweje stanewiske wyrazene w epinii
sanitarnej z dnia 20 wrzes'nia 21119 r. znak: N'łi.??lf65f2ül9.

Minister Crespedarki Merskiej i I? eglugi Śrddlladewej w epiniiz dnia 29 pazdziernika
2019 r. znak: DOK.DOK2.9?5Ü.3¿1.1.2019.PK nie stwie1dzi1 kenieeznesei p1zepr11wadzenia
eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia na s1edew1ske

Na pedstawie a1t. 4 ust. 2 wf'eyt. ustawy z dnia 19 lipea 2919 r. e zmianie ustawy
e 1.1d11stępnieniu intbrmaeji e sredewisku i jege eeltrenie. udziale spełeezenstwa w eehrenie
sredewiska eraz e eeenaeh eddzia-ływania 11a s'redewiske eraz niektdryelt innyeb ustaw
(Dz. U. z 21119 r.= pez. 1212)j nie wydane pestanewienia e edstąpieniu ed przeprewadzenia
eeeny i zastesewane przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą. e zmianie.

Dane e wniesku e wydanie deeyzji e srede'wiskewyeh uwarunkewaniaeh dla
przedmietewege przedsięwzięeia= kareie infermaeyjnej i jej uzupełnieniu zestały wpisane
de publieznie desiępnege wykazu danyeh. prewadzenege na pedstawie art. 22 ust. 1 ustawy
a des. psa sama-21m1 100312019.| 100412019 i 1 12222010.

Obszar wzdłuz przebudewywanege edeinka linii kelejewej nr 203. ed mestu
kelejewege na rzeee Wareie de mestu kelejewege 11a rzeee Odrze eraz jege sąsiedztwa
te tereny e zreznieewanym uzytkewaniu,| a tym samym z rezneredną szata reslinna.
Występują tu tereny przekształeene antrepegenieznie: egredy działkewe.` dregi, nasypy linii
kelejewejy fragmenty murdw twierdzy Kestrzyn,I sztuezne zbierniki wedne, a takze
zbierewiska reslinnesei naturalnej i seminaturalnejE takie jak zadrzewienia i zaresla
wierzbewe,I szuwary„ zbierniki wedne e eharakterze starerzeezy:| zbierewiska ziełereslewe.
nieuzytkewane łąki. Ii'emime znaeznege stepnia antrepegenieznege przekształeenia terenu,
występują tu fragmenty pdłnaturalnyeh liteeenez krajebrazu delin rzeeznyeh.

Oddzialywanie inwestyeji 11a sredewiske będzie edbywae się głównie na etapie
realizaeji przedsięwzięeia. W ekresie prewadzenia prae rezbierkewyeh i budewlanyeh
sprewadzae się ene będzie de ueiązliwesei zwiazanyeh ze wzrestem ruehu sameehedt'iw
eięzarewyelt destarezajaeyeh kempenenty budewlane i wyweząeyeh edpady eraz z praeą
urzadzen i maszyn budewlanyeli. Ĺleiązliwesei związane będą z emisja gazdw i pyłu
de pewietrza eraz hałasu pewstająeege w wyniku praey maszyn i urzadzen. W sąsiedztwie
inwestyeji brak jest terendw pedlegająeyeh eehrenie akustyeznej.

De gldwnyeh grup edpadúw pewstająeyeh na etapie realizaeji przedsięwzięeia naleza:
edpady z grupy l? eraz w mniejszej ilesei z grup 8, 13.. 15 eraz 20.

Przewidywana petenejalne eddziaływanie na wedy w trakeie realizaeji przedmietewej
inwestyeji będzie detyezye przede wszystkim meziiwege przedestania się zanieezyszezen:|
zarewne de gruntu. a w kensekweneji równiez zajege pesrednietwem de wed pedziemnyeh:|
jak i pewierzelmiewyeh. W ramaeh płanewanyeh prae kenieezne będzie prewadzenie rebdt
rezbidrkewyeli,r ziemnyeb. i budewlanyeh za pemeeą. maszyn i sprzętu meebanieznege,
ee generuje ryzyke zanieezyszezenia wdd substanejami repepeehednymi w przypadku
wyeieku z nieh paliwa lub p-łyndw ekspleataeyjnyeh. Zagrezenia te mega bye jednak
skuteeznie wyeliminewane dzięki zastesewaniu pedstawewyelt zasad i debryeh praktyk
prewadzenia rebel budewlanyeh. W związku z pewyzszym dla planewanege przedsięwzięeia
nie stwierdza się istetnege ryzyka zanieezyszezenia wdd pewierzeliniewyeh ipeziemnyeh
11a etapie realizaeji.

Wyzej wymieniane ueiązliwesei zwiazane z etapem realizaeji przedsięwzieeia będą
mia-ły eharakter krdtketrwały, nieznaezaey,f lekalny:| edwraealny i egraniezeny wyłąeznie
de ekresu prewadzenia prae budewlanyeh.

W ekresie ekspleataeji przedsięwzięeia eddziaływanie inwestyeji 11a s'redewiske będzie
wiązałe się z ruehem kelejewym prewadzenym na linii kelejewej 111'203.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh znak: WZŚ.42Ü.1115.2,1119. ANz.dnia 1 1 U1|.1dn1a201121 1.

Strena 4

li'anstwewy lj'ewiatewy inspekter Sanitarny w Gerzewie Wlkp. pismem z dnia 14
pazdziernika 21119 r. znak: NZ-721f65f2ü19 pedtrzymał sweje stanewiske wyrazene w epinii
sanitarnej z dnia 20 wrzes'nia 21119 r. znak: N'łi.??lf65f2ül9.

Minister Crespedarki Merskiej i I? eglugi Śrddlladewej w epiniiz dnia 29 pazdziernika
2019 r. znak: DOK.DOK2.9?5Ü.3¿1.1.2019.PK nie stwie1dzi1 kenieeznesei p1zepr11wadzenia
eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia na s1edew1ske

Na pedstawie a1t. 4 ust. 2 wf'eyt. ustawy z dnia 19 lipea 2919 r. e zmianie ustawy
e 1.1d11stępnieniu intbrmaeji e sredewisku i jege eeltrenie. udziale spełeezenstwa w eehrenie
sredewiska eraz e eeenaeh eddzia-ływania 11a s'redewiske eraz niektdryelt innyeb ustaw
(Dz. U. z 21119 r.= pez. 1212)j nie wydane pestanewienia e edstąpieniu ed przeprewadzenia
eeeny i zastesewane przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą. e zmianie.

Dane e wniesku e wydanie deeyzji e srede'wiskewyeh uwarunkewaniaeh dla
przedmietewege przedsięwzięeia= kareie infermaeyjnej i jej uzupełnieniu zestały wpisane
de publieznie desiępnege wykazu danyeh. prewadzenege na pedstawie art. 22 ust. 1 ustawy
a des. psa sama-21m1 100312019.| 100412019 i 1 12222010.

Obszar wzdłuz przebudewywanege edeinka linii kelejewej nr 203. ed mestu
kelejewege na rzeee Wareie de mestu kelejewege 11a rzeee Odrze eraz jege sąsiedztwa
te tereny e zreznieewanym uzytkewaniu,| a tym samym z rezneredną szata reslinna.
Występują tu tereny przekształeene antrepegenieznie: egredy działkewe.` dregi, nasypy linii
kelejewejy fragmenty murdw twierdzy Kestrzyn,I sztuezne zbierniki wedne, a takze
zbierewiska reslinnesei naturalnej i seminaturalnejE takie jak zadrzewienia i zaresla
wierzbewe,I szuwary„ zbierniki wedne e eharakterze starerzeezy:| zbierewiska ziełereslewe.
nieuzytkewane łąki. Ii'emime znaeznege stepnia antrepegenieznege przekształeenia terenu,
występują tu fragmenty pdłnaturalnyeh liteeenez krajebrazu delin rzeeznyeh.

Oddzialywanie inwestyeji 11a sredewiske będzie edbywae się głównie na etapie
realizaeji przedsięwzięeia. W ekresie prewadzenia prae rezbierkewyeh i budewlanyeh
sprewadzae się ene będzie de ueiązliwesei zwiazanyeh ze wzrestem ruehu sameehedt'iw
eięzarewyelt destarezajaeyeh kempenenty budewlane i wyweząeyeh edpady eraz z praeą
urzadzen i maszyn budewlanyeli. Ĺleiązliwesei związane będą z emisja gazdw i pyłu
de pewietrza eraz hałasu pewstająeege w wyniku praey maszyn i urzadzen. W sąsiedztwie
inwestyeji brak jest terendw pedlegająeyeh eehrenie akustyeznej.

De gldwnyeh grup edpadúw pewstająeyeh na etapie realizaeji przedsięwzięeia naleza:
edpady z grupy l? eraz w mniejszej ilesei z grup 8, 13.. 15 eraz 20.

Przewidywana petenejalne eddziaływanie na wedy w trakeie realizaeji przedmietewej
inwestyeji będzie detyezye przede wszystkim meziiwege przedestania się zanieezyszezen:|
zarewne de gruntu. a w kensekweneji równiez zajege pesrednietwem de wed pedziemnyeh:|
jak i pewierzelmiewyeh. W ramaeh płanewanyeh prae kenieezne będzie prewadzenie rebdt
rezbidrkewyeli,r ziemnyeb. i budewlanyeh za pemeeą. maszyn i sprzętu meebanieznege,
ee generuje ryzyke zanieezyszezenia wdd substanejami repepeehednymi w przypadku
wyeieku z nieh paliwa lub p-łyndw ekspleataeyjnyeh. Zagrezenia te mega bye jednak
skuteeznie wyeliminewane dzięki zastesewaniu pedstawewyelt zasad i debryeh praktyk
prewadzenia rebel budewlanyeh. W związku z pewyzszym dla planewanege przedsięwzięeia
nie stwierdza się istetnege ryzyka zanieezyszezenia wdd pewierzeliniewyeh ipeziemnyeh
11a etapie realizaeji.

Wyzej wymieniane ueiązliwesei zwiazane z etapem realizaeji przedsięwzieeia będą
mia-ły eharakter krdtketrwały, nieznaezaey,f lekalny:| edwraealny i egraniezeny wyłąeznie
de ekresu prewadzenia prae budewlanyeh.

W ekresie ekspleataeji przedsięwzięeia eddziaływanie inwestyeji 11a s'redewiske będzie
wiązałe się z ruehem kelejewym prewadzenym na linii kelejewej 111'203.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh znak: WZŚ.42Ü.1115.2,1119. ANz.dnia 1 1 U1|.1dn1a201121 1.

Strena 4

li'anstwewy lj'ewiatewy inspekter Sanitarny w Gerzewie Wlkp. pismem z dnia 14
pazdziernika 21119 r. znak: NZ-721f65f2ü19 pedtrzymał sweje stanewiske wyrazene w epinii
sanitarnej z dnia 20 wrzes'nia 21119 r. znak: N'łi.??lf65f2ül9.

Minister Crespedarki Merskiej i I? eglugi Śrddlladewej w epiniiz dnia 29 pazdziernika
2019 r. znak: DOK.DOK2.9?5Ü.3¿1.1.2019.PK nie stwie1dzi1 kenieeznesei p1zepr11wadzenia
eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia na s1edew1ske

Na pedstawie a1t. 4 ust. 2 wf'eyt. ustawy z dnia 19 lipea 2919 r. e zmianie ustawy
e 1.1d11stępnieniu intbrmaeji e sredewisku i jege eeltrenie. udziale spełeezenstwa w eehrenie
sredewiska eraz e eeenaeh eddzia-ływania 11a s'redewiske eraz niektdryelt innyeb ustaw
(Dz. U. z 21119 r.= pez. 1212)j nie wydane pestanewienia e edstąpieniu ed przeprewadzenia
eeeny i zastesewane przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą. e zmianie.

Dane e wniesku e wydanie deeyzji e srede'wiskewyeh uwarunkewaniaeh dla
przedmietewege przedsięwzięeia= kareie infermaeyjnej i jej uzupełnieniu zestały wpisane
de publieznie desiępnege wykazu danyeh. prewadzenege na pedstawie art. 22 ust. 1 ustawy
a des. psa sama-21m1 100312019.| 100412019 i 1 12222010.

Obszar wzdłuz przebudewywanege edeinka linii kelejewej nr 203. ed mestu
kelejewege na rzeee Wareie de mestu kelejewege 11a rzeee Odrze eraz jege sąsiedztwa
te tereny e zreznieewanym uzytkewaniu,| a tym samym z rezneredną szata reslinna.
Występują tu tereny przekształeene antrepegenieznie: egredy działkewe.` dregi, nasypy linii
kelejewejy fragmenty murdw twierdzy Kestrzyn,I sztuezne zbierniki wedne, a takze
zbierewiska reslinnesei naturalnej i seminaturalnejE takie jak zadrzewienia i zaresla
wierzbewe,I szuwary„ zbierniki wedne e eharakterze starerzeezy:| zbierewiska ziełereslewe.
nieuzytkewane łąki. Ii'emime znaeznege stepnia antrepegenieznege przekształeenia terenu,
występują tu fragmenty pdłnaturalnyeh liteeenez krajebrazu delin rzeeznyeh.

Oddzialywanie inwestyeji 11a sredewiske będzie edbywae się głównie na etapie
realizaeji przedsięwzięeia. W ekresie prewadzenia prae rezbierkewyeh i budewlanyeh
sprewadzae się ene będzie de ueiązliwesei zwiazanyeh ze wzrestem ruehu sameehedt'iw
eięzarewyelt destarezajaeyeh kempenenty budewlane i wyweząeyeh edpady eraz z praeą
urzadzen i maszyn budewlanyeli. Ĺleiązliwesei związane będą z emisja gazdw i pyłu
de pewietrza eraz hałasu pewstająeege w wyniku praey maszyn i urzadzen. W sąsiedztwie
inwestyeji brak jest terendw pedlegająeyeh eehrenie akustyeznej.

De gldwnyeh grup edpadúw pewstająeyeh na etapie realizaeji przedsięwzięeia naleza:
edpady z grupy l? eraz w mniejszej ilesei z grup 8, 13.. 15 eraz 20.

Przewidywana petenejalne eddziaływanie na wedy w trakeie realizaeji przedmietewej
inwestyeji będzie detyezye przede wszystkim meziiwege przedestania się zanieezyszezen:|
zarewne de gruntu. a w kensekweneji równiez zajege pesrednietwem de wed pedziemnyeh:|
jak i pewierzelmiewyeh. W ramaeh płanewanyeh prae kenieezne będzie prewadzenie rebdt
rezbidrkewyeli,r ziemnyeb. i budewlanyeh za pemeeą. maszyn i sprzętu meebanieznege,
ee generuje ryzyke zanieezyszezenia wdd substanejami repepeehednymi w przypadku
wyeieku z nieh paliwa lub p-łyndw ekspleataeyjnyeh. Zagrezenia te mega bye jednak
skuteeznie wyeliminewane dzięki zastesewaniu pedstawewyelt zasad i debryeh praktyk
prewadzenia rebel budewlanyeh. W związku z pewyzszym dla planewanege przedsięwzięeia
nie stwierdza się istetnege ryzyka zanieezyszezenia wdd pewierzeliniewyeh ipeziemnyeh
11a etapie realizaeji.

Wyzej wymieniane ueiązliwesei zwiazane z etapem realizaeji przedsięwzieeia będą
mia-ły eharakter krdtketrwały, nieznaezaey,f lekalny:| edwraealny i egraniezeny wyłąeznie
de ekresu prewadzenia prae budewlanyeh.

W ekresie ekspleataeji przedsięwzięeia eddziaływanie inwestyeji 11a s'redewiske będzie
wiązałe się z ruehem kelejewym prewadzenym na linii kelejewej 111'203.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh znak: WZŚ.42Ü.1115.2,1119. ANz.dnia 1 1 U1|.1dn1a201121 1.

Strena 4

li'anstwewy lj'ewiatewy inspekter Sanitarny w Gerzewie Wlkp. pismem z dnia 14
pazdziernika 21119 r. znak: NZ-721f65f2ü19 pedtrzymał sweje stanewiske wyrazene w epinii
sanitarnej z dnia 20 wrzes'nia 21119 r. znak: N'łi.??lf65f2ül9.

Minister Crespedarki Merskiej i I? eglugi Śrddlladewej w epiniiz dnia 29 pazdziernika
2019 r. znak: DOK.DOK2.9?5Ü.3¿1.1.2019.PK nie stwie1dzi1 kenieeznesei p1zepr11wadzenia
eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia na s1edew1ske

Na pedstawie a1t. 4 ust. 2 wf'eyt. ustawy z dnia 19 lipea 2919 r. e zmianie ustawy
e 1.1d11stępnieniu intbrmaeji e sredewisku i jege eeltrenie. udziale spełeezenstwa w eehrenie
sredewiska eraz e eeenaeh eddzia-ływania 11a s'redewiske eraz niektdryelt innyeb ustaw
(Dz. U. z 21119 r.= pez. 1212)j nie wydane pestanewienia e edstąpieniu ed przeprewadzenia
eeeny i zastesewane przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą. e zmianie.

Dane e wniesku e wydanie deeyzji e srede'wiskewyeh uwarunkewaniaeh dla
przedmietewege przedsięwzięeia= kareie infermaeyjnej i jej uzupełnieniu zestały wpisane
de publieznie desiępnege wykazu danyeh. prewadzenege na pedstawie art. 22 ust. 1 ustawy
a des. psa sama-21m1 100312019.| 100412019 i 1 12222010.

Obszar wzdłuz przebudewywanege edeinka linii kelejewej nr 203. ed mestu
kelejewege na rzeee Wareie de mestu kelejewege 11a rzeee Odrze eraz jege sąsiedztwa
te tereny e zreznieewanym uzytkewaniu,| a tym samym z rezneredną szata reslinna.
Występują tu tereny przekształeene antrepegenieznie: egredy działkewe.` dregi, nasypy linii
kelejewejy fragmenty murdw twierdzy Kestrzyn,I sztuezne zbierniki wedne, a takze
zbierewiska reslinnesei naturalnej i seminaturalnejE takie jak zadrzewienia i zaresla
wierzbewe,I szuwary„ zbierniki wedne e eharakterze starerzeezy:| zbierewiska ziełereslewe.
nieuzytkewane łąki. Ii'emime znaeznege stepnia antrepegenieznege przekształeenia terenu,
występują tu fragmenty pdłnaturalnyeh liteeenez krajebrazu delin rzeeznyeh.

Oddzialywanie inwestyeji 11a sredewiske będzie edbywae się głównie na etapie
realizaeji przedsięwzięeia. W ekresie prewadzenia prae rezbierkewyeh i budewlanyeh
sprewadzae się ene będzie de ueiązliwesei zwiazanyeh ze wzrestem ruehu sameehedt'iw
eięzarewyelt destarezajaeyeh kempenenty budewlane i wyweząeyeh edpady eraz z praeą
urzadzen i maszyn budewlanyeli. Ĺleiązliwesei związane będą z emisja gazdw i pyłu
de pewietrza eraz hałasu pewstająeege w wyniku praey maszyn i urzadzen. W sąsiedztwie
inwestyeji brak jest terendw pedlegająeyeh eehrenie akustyeznej.

De gldwnyeh grup edpadúw pewstająeyeh na etapie realizaeji przedsięwzięeia naleza:
edpady z grupy l? eraz w mniejszej ilesei z grup 8, 13.. 15 eraz 20.

Przewidywana petenejalne eddziaływanie na wedy w trakeie realizaeji przedmietewej
inwestyeji będzie detyezye przede wszystkim meziiwege przedestania się zanieezyszezen:|
zarewne de gruntu. a w kensekweneji równiez zajege pesrednietwem de wed pedziemnyeh:|
jak i pewierzelmiewyeh. W ramaeh płanewanyeh prae kenieezne będzie prewadzenie rebdt
rezbidrkewyeli,r ziemnyeb. i budewlanyeh za pemeeą. maszyn i sprzętu meebanieznege,
ee generuje ryzyke zanieezyszezenia wdd substanejami repepeehednymi w przypadku
wyeieku z nieh paliwa lub p-łyndw ekspleataeyjnyeh. Zagrezenia te mega bye jednak
skuteeznie wyeliminewane dzięki zastesewaniu pedstawewyelt zasad i debryeh praktyk
prewadzenia rebel budewlanyeh. W związku z pewyzszym dla planewanege przedsięwzięeia
nie stwierdza się istetnege ryzyka zanieezyszezenia wdd pewierzeliniewyeh ipeziemnyeh
11a etapie realizaeji.

Wyzej wymieniane ueiązliwesei zwiazane z etapem realizaeji przedsięwzieeia będą
mia-ły eharakter krdtketrwały, nieznaezaey,f lekalny:| edwraealny i egraniezeny wyłąeznie
de ekresu prewadzenia prae budewlanyeh.

W ekresie ekspleataeji przedsięwzięeia eddziaływanie inwestyeji 11a s'redewiske będzie
wiązałe się z ruehem kelejewym prewadzenym na linii kelejewej 111'203.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh znak: WZŚ.42Ü.1115.2,1119. ANz.dnia 1 1 U1|.1dn1a201121 1.

Strena 4

li'anstwewy lj'ewiatewy inspekter Sanitarny w Gerzewie Wlkp. pismem z dnia 14
pazdziernika 21119 r. znak: NZ-721f65f2ü19 pedtrzymał sweje stanewiske wyrazene w epinii
sanitarnej z dnia 20 wrzes'nia 21119 r. znak: N'łi.??lf65f2ül9.

Minister Crespedarki Merskiej i I? eglugi Śrddlladewej w epiniiz dnia 29 pazdziernika
2019 r. znak: DOK.DOK2.9?5Ü.3¿1.1.2019.PK nie stwie1dzi1 kenieeznesei p1zepr11wadzenia
eeeny eddziaływania planewanege przedsięwzięeia na s1edew1ske

Na pedstawie a1t. 4 ust. 2 wf'eyt. ustawy z dnia 19 lipea 2919 r. e zmianie ustawy
e 1.1d11stępnieniu intbrmaeji e sredewisku i jege eeltrenie. udziale spełeezenstwa w eehrenie
sredewiska eraz e eeenaeh eddzia-ływania 11a s'redewiske eraz niektdryelt innyeb ustaw
(Dz. U. z 21119 r.= pez. 1212)j nie wydane pestanewienia e edstąpieniu ed przeprewadzenia
eeeny i zastesewane przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą. e zmianie.

Dane e wniesku e wydanie deeyzji e srede'wiskewyeh uwarunkewaniaeh dla
przedmietewege przedsięwzięeia= kareie infermaeyjnej i jej uzupełnieniu zestały wpisane
de publieznie desiępnege wykazu danyeh. prewadzenege na pedstawie art. 22 ust. 1 ustawy
a des. psa sama-21m1 100312019.| 100412019 i 1 12222010.

Obszar wzdłuz przebudewywanege edeinka linii kelejewej nr 203. ed mestu
kelejewege na rzeee Wareie de mestu kelejewege 11a rzeee Odrze eraz jege sąsiedztwa
te tereny e zreznieewanym uzytkewaniu,| a tym samym z rezneredną szata reslinna.
Występują tu tereny przekształeene antrepegenieznie: egredy działkewe.` dregi, nasypy linii
kelejewejy fragmenty murdw twierdzy Kestrzyn,I sztuezne zbierniki wedne, a takze
zbierewiska reslinnesei naturalnej i seminaturalnejE takie jak zadrzewienia i zaresla
wierzbewe,I szuwary„ zbierniki wedne e eharakterze starerzeezy:| zbierewiska ziełereslewe.
nieuzytkewane łąki. Ii'emime znaeznege stepnia antrepegenieznege przekształeenia terenu,
występują tu fragmenty pdłnaturalnyeh liteeenez krajebrazu delin rzeeznyeh.

Oddzialywanie inwestyeji 11a sredewiske będzie edbywae się głównie na etapie
realizaeji przedsięwzięeia. W ekresie prewadzenia prae rezbierkewyeh i budewlanyeh
sprewadzae się ene będzie de ueiązliwesei zwiazanyeh ze wzrestem ruehu sameehedt'iw
eięzarewyelt destarezajaeyeh kempenenty budewlane i wyweząeyeh edpady eraz z praeą
urzadzen i maszyn budewlanyeli. Ĺleiązliwesei związane będą z emisja gazdw i pyłu
de pewietrza eraz hałasu pewstająeege w wyniku praey maszyn i urzadzen. W sąsiedztwie
inwestyeji brak jest terendw pedlegająeyeh eehrenie akustyeznej.

De gldwnyeh grup edpadúw pewstająeyeh na etapie realizaeji przedsięwzięeia naleza:
edpady z grupy l? eraz w mniejszej ilesei z grup 8, 13.. 15 eraz 20.

Przewidywana petenejalne eddziaływanie na wedy w trakeie realizaeji przedmietewej
inwestyeji będzie detyezye przede wszystkim meziiwege przedestania się zanieezyszezen:|
zarewne de gruntu. a w kensekweneji równiez zajege pesrednietwem de wed pedziemnyeh:|
jak i pewierzelmiewyeh. W ramaeh płanewanyeh prae kenieezne będzie prewadzenie rebdt
rezbidrkewyeli,r ziemnyeb. i budewlanyeh za pemeeą. maszyn i sprzętu meebanieznege,
ee generuje ryzyke zanieezyszezenia wdd substanejami repepeehednymi w przypadku
wyeieku z nieh paliwa lub p-łyndw ekspleataeyjnyeh. Zagrezenia te mega bye jednak
skuteeznie wyeliminewane dzięki zastesewaniu pedstawewyelt zasad i debryeh praktyk
prewadzenia rebel budewlanyeh. W związku z pewyzszym dla planewanege przedsięwzięeia
nie stwierdza się istetnege ryzyka zanieezyszezenia wdd pewierzeliniewyeh ipeziemnyeh
11a etapie realizaeji.

Wyzej wymieniane ueiązliwesei zwiazane z etapem realizaeji przedsięwzieeia będą
mia-ły eharakter krdtketrwały, nieznaezaey,f lekalny:| edwraealny i egraniezeny wyłąeznie
de ekresu prewadzenia prae budewlanyeh.

W ekresie ekspleataeji przedsięwzięeia eddziaływanie inwestyeji 11a s'redewiske będzie
wiązałe się z ruehem kelejewym prewadzenym na linii kelejewej 111'203.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh znak: WZŚ.42Ü.1115.2,1119. ANz.dnia 1 1 U1|.1dn1a201121 1.

Strona 4

lłai'istx-yox-yy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 14
pażdziernika 2019 r. znak: NZ-771/65/2019 podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii
Sanitarnej z dnia 20 września 2019 r. znak: NZ.771/65/2019.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Śródlądowcj w opinii z dnia 29 pazdziernika
2019 1. znak: DOK.DOK2. 9750 34. 1. 2019.PK. nie stwierdził konieczności p1zeprox-yadzenia
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ś1odowisko.

Na podstawie art. 4 ust. 2 w/cyt. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku ijego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środox-yisko oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r.. poz. 1712). nie wydano postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia
oceny i zastosowano przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą o zmianie.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
prze-dmiotowego przedsięwzięcia. karcie informacyjnej i jej uzupełnieniu zosta-ły wpisane
do publicznie dostępnego wykazu danych. prowadzonego na podstawie art. 22 ust. l ustawy
o OOŚ. pod numerami 100?1/_2019 1004/20191 1122/2019.

Obszar wzdłuż przebudowywanego odcinka linii kolejowej nr 203. od mostu
kolejowego na rzece Warcie do mostu kolejowego 11a rzece Odrze oraz jego sąsiedztwo
to tereny o zróżnicowanym użytkowaniu. a tym samym z różnorodną szatą roślinna.

Występują tu tereny przekształcone antropogcnicznic: ogrody działkowc. drogi. nasypy linii
kolejowej. fragmenty murów twierdzy Kostrzyn. sztuczne zbiorniki wodne. a takze
zbiorowiska roślinności naturalnej i seminaturalnej. takie jak zadrzewienia i zarośla
wierzbowe. szuwary. zbiorniki wodne o charakterze starorzcczy. zbiorowiska ziołoroślowe.
nieuzytkowane łąki. Pomimo znacznego stopnia antropogcnicznego przekształcenia terenu.
występują tu fragmenty półnaturalnych łitocenoz krajobrazu dolin rzecznyeh.

Oddziaływanie inwestycji 11a środowisko będzie odbywać się głównie. na etapie
realizacji przedsięwzięcia. W okresie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych
sprowadzać się ono będzie do uciążliwości związanych ze wzrostem ruchu samochodt'iw
cięzarox-yych dostarczających komponenty budowlane i wywożących odpady oraz z pracą
urządzeń i maszyn budowlanych. Uciążliwości związane będą z emisją gazów i pyłu
do powietrza oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn i urządzeń. W sąsiedztwie
inwestycji brak jest terenów podlegaj ących ochronie akustycznej.

Do głównych grup odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia należą:
odpady z grupy 17 oraz w mniejszej ilości z grup 8. 13. 15 oraz 20.

Przewidyx-yane potencjalne oddziaływanie na wody w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji będzie dotyczyć przede wszystkim możliwego _przedostania się zanieczyszczeń.
zarówno do gruntu. a w konsekwencji również za jego pośrednictwem do wód podziemnych.
jak i powierzchniowych. W ramach planowanych prac konieczne będzie prowadzenie robót
rozbiórkowych. ziemnych i budowlanych za pomocą maszyn i sprzętu mechanicznego.
co generuje ryzyko zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi w przypadku
wycieku z nich paliwa lub płynów eksploatacyjnych. Zagrożenia te mogą być jednak
skutecznie wyeliminowane dzięki zastosowaniu podstawowych zasad i dobrych praktyk
prowadzenia robót budowlanych. W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia
nie stwierdza się istotnego ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych ipoziemnych
na etapie realizacji.

Wyżej wymienione uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą
mia-ły charakter krótkotrvały. nieznacząey. lokalny. odwracalny i ograniczony wyłącznie
do okresu prowadzenia prac budowlanych.

W okresie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie inwestycji 11a środowisko będzie
wiązało się z ruchem kolejowym prowadzonym na linii kolejowej nr 203.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WZ.Ś.420.1 15.201.9.AN z dnia l 1 grudnia '2019 r.



Stróna 5

Źródłem hałasu w ebrebie linii kólejówej beda pórtrszająee się pó niej pójazdy szynówe:
póeiągi ósóbówe i tnwarówe. Ĺilówne óddziaływanie hałasu będzie jednak wynikałó
z funkejónówania i eksplóatówania eałej linii kólejówej, a nie 820 m przebudówywanegó
ódeinka. Pónadtó, w bezpósrednim sąsiedztwie inwestycji brak jest terenów ehrnniónyeh
akustyeznie, z wyjatkiem terenów ógródów działkówyeh. Pózóstałe tereny, óbjęte óehróna,
znajduja się w ódległósei ek+ 200 m w kierunku wsehódnim i są te tereny mieszkaniówó-
usługówe. Eksplóataeja przedsięwziçeia nie pówinna spówódówaó przekróezenia
dópuszezalnyeh póziómów hałasu w sredówiskn i nie ma kenieeznósei realizaeji
dódatkówyeh zalaezpieezeri akustyeznyeh.

Pódezas eksplóataeji inwestyeji emisja substaneji zanieezyszezajaeyeh pówietrze
nastąpi wskutek póruszania się pó teraeh pójazdów ó napędzie spalinówym (linia
niezelektrytiikówana). W przedlózónej kareie udówódniónó, ze nie będzie dóehódziłn
de przekreezenia wartós'ei dópuszezalnyeh póziómów substancji w pówietrzu i nie ma
pótrzeby pódejmówania zadnyeh działań minimalizujaeyeh óddziaiywanie przedsięwzięeia
w tym zakresie.

Odpady pewstająee na tym etapie będa zwiazane jedynie z ewentualnymi naprawami
i praeami remóntówymi.

Pódezas eksplóataeji pt'zedsiewzieeia de sredówiska w spósób zórganizówany będa,
ódprówadzane wódy ópadnwe, które dóeelówó trafią kólektórem de' ziemi, na nieuzytki
na terenie zalewówym, póza kerytem rzeki Odry na graniey działek 1 i ól w óbrębie 0006.

Uwzględniająe łąeznie uwarunke-wania zwiazane z kwalitikówaniem pt'zedsiewzięeia
de przeprówadzenia óeeny óddziaływania na sródówiskó, ókreslóne w art. 63 ustawy
ó ÜOŚ, pó analizie wniósku ó wydanie deeyzji ó s'ródówiskówyeh uwarunkówaniaeh dla
planówanegó przedsiewzięeia óraz karty intermaeyjnej, stwierdzenó, ze nie jest
ónó zlókalizówane na óbszaraeh wybrzeży, w sródówisku mórskim, na óbszaraelt górskieh,
nbszaraeh lesnyeh, w ujseiaeh rzek, óhszaraeh óbjętyeh óehróną, w tym strefaeh eehrónnyeh
ujęó wód i óbszaraeh óehrónnyeh zbiórników wód sródlądówyeh, óbszaraeh, na któryeh
standardy jakesei sredówiska zestały przekreezóne lub istnieje prawdópódóbieóstwó ieh
przekróezenia, ebszaraeh ó znaeznej gestós'ei zaludnienia, óbszaraeh przylegająeyeh dójeziór,
uzdrówiskaeh i óbszaraeh óehróny uzdrówiskewej.

Inwestyeja realizówana będzie:
_- w granieaeh óbszaru Natura 2000 Ujśete Warty PLCÜXUÜÜ! ;
- w granieael't Para Kzsrjóórwaewegn Ujśeie Warty;
- w edległósei nk. 0,65 km ed granie Parker Naredewege Ĺ/Ĺƒšefs Warty;
- w ebszarze wyznaezónyeh kórytarzy ekólógieznyeh, rangi krajówej infriędzynaródówej:

Bergen tifrieier Warty GKP” -22 r' Lasy Nndódr'zzn'iskie (fKPn-Z'RA;
- w strefie jej pótenejalnegó negatywnegó óddziaływania na pózóstałe gatunki óbjçte

óehróna prawna iieh siedliska, w edniesieniu de któryelt wprnwadzónó szereg zakazów
iuwarunkewaó wymieniónyeh w rózpórządzeniaeh Ministra Śródówiska: z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie eehróny gatunkówej zwierzat (Dzll. z 201óI r., póz. 2181i),
z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie óehróny gatunkówej r'óslirt (Dzll. z 2014 r., póz.
1409), z dnia 9 pazdziernika 2014 r. wsprawie óehróny gatunkówej grzybów (ti,
z 2014 r., póz. 140).

ńnaliza:
"- karty inf`órmaeyjnej przedsięwziçeia;
- standardówegó fórmularza danyeh ebszaru Natura 2000 Ujśer'e Warty 13125208000! ;

Deeyzja ó sródówiskówyeh uwarunkówaniaeh znak: WZŚ.420. 1 1520191414 z dnia 1 l grudnia 2019 r.

Stróna 5

Źródłem hałasu w ebrebie linii kólejówej beda pórtrszająee się pó niej pójazdy szynówe:
póeiągi ósóbówe i tnwarówe. Ĺilówne óddziaływanie hałasu będzie jednak wynikałó
z funkejónówania i eksplóatówania eałej linii kólejówej, a nie 820 m przebudówywanegó
ódeinka. Pónadtó, w bezpósrednim sąsiedztwie inwestycji brak jest terenów ehrnniónyeh
akustyeznie, z wyjatkiem terenów ógródów działkówyeh. Pózóstałe tereny, óbjęte óehróna,
znajduja się w ódległósei ek+ 200 m w kierunku wsehódnim i są te tereny mieszkaniówó-
usługówe. Eksplóataeja przedsięwziçeia nie pówinna spówódówaó przekróezenia
dópuszezalnyeh póziómów hałasu w sredówiskn i nie ma kenieeznósei realizaeji
dódatkówyeh zalaezpieezeri akustyeznyeh.

Pódezas eksplóataeji inwestyeji emisja substaneji zanieezyszezajaeyeh pówietrze
nastąpi wskutek póruszania się pó teraeh pójazdów ó napędzie spalinówym (linia
niezelektrytiikówana). W przedlózónej kareie udówódniónó, ze nie będzie dóehódziłn
de przekreezenia wartós'ei dópuszezalnyeh póziómów substancji w pówietrzu i nie ma
pótrzeby pódejmówania zadnyeh działań minimalizujaeyeh óddziaiywanie przedsięwzięeia
w tym zakresie.

Odpady pewstająee na tym etapie będa zwiazane jedynie z ewentualnymi naprawami
i praeami remóntówymi.

Pódezas eksplóataeji pt'zedsiewzieeia de sredówiska w spósób zórganizówany będa,
ódprówadzane wódy ópadnwe, które dóeelówó trafią kólektórem de' ziemi, na nieuzytki
na terenie zalewówym, póza kerytem rzeki Odry na graniey działek 1 i ól w óbrębie 0006.

Uwzględniająe łąeznie uwarunke-wania zwiazane z kwalitikówaniem pt'zedsiewzięeia
de przeprówadzenia óeeny óddziaływania na sródówiskó, ókreslóne w art. 63 ustawy
ó ÜOŚ, pó analizie wniósku ó wydanie deeyzji ó s'ródówiskówyeh uwarunkówaniaeh dla
planówanegó przedsiewzięeia óraz karty intermaeyjnej, stwierdzenó, ze nie jest
ónó zlókalizówane na óbszaraeh wybrzeży, w sródówisku mórskim, na óbszaraelt górskieh,
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Źródłem hałasu w obrębie linii kolejowej będa poruszające się po niej pojazdy szynowe:
pociągi osobowel i towarowe. Główne oddziałyxw-'anie hałasu będzie jednak wynikało
z funkcjonowania i eksploatowania całej linii kolejowej, a nie 820 m przebudowywancgo
odcinka. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji brak jest terenów chronioi'iych
akustycznie, z wyjatkiem terenów ogrodów działkowych. Pozostałe tereny, objęte ochrona,
znajduja się w odległości ok. 700 m w kierunku wschodnim i sa to tereny mieszkaniowe-
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Strcna 6

- uchwały Nr X1.l]lió4?i18 Sejmiku Wcjewództwa Luhuskiegó z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Parki.: Kein'aiz'i'aaawega „ Ĺiiscie Warty” (Dz. Urz. Wcjcwództwa Lubuskiegó
z 2018 r., póz. S23),

¬ sytuacji lakalizacyjnej udcstepnicnej na strcnach: https:iiwwwbdl.lasy.gc'zplipartalimapy,
httn:iigec'serwis.gdas.gtw.plimapyi, httpziimapy.gcapaital.gtw.pliimapi, http:iimapa.
kórytarzc.pli;

- przyrcdniczej bazy danych RDÜŚ w Górzówic Wlkp.,
- ekalógicznych uwarunkcwań zaclicwania właściwej drcznasci kórytarzy ekólegicznych

rangi krajówcj i miedzynaródówcj;
jak równiez wnikliwe przesledzenic hezpesrednich i pesrcdnich skutków przedsiewziecia,
zwłaszcza aspektów związanych z lckalizacja, skalą, ródzajcm, charakterystyka
i uwarunkawaniami jcga realizacji, akrciilanych w art. 153 ust 1 ustawy c OOŚ pózwala uznaó,
iz plancwanc działanie inwestycyjne nic będzie negatywnie addziaływałó na przyródę, w tym
na utrzymanie wc właściwym stanie achróny, przedmic'tów echrcny ww. farm jej cchrany,
w szczególnósci:

Ostei litasicj i Ostei Sicdliskcwej Natura 2000 [iiscie Wariy PLĹĹUSUUW, tj. siedlisk
nrzyrcdniczych craz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 ‹- Starerzeeza i naturalne
eutrcficzne zbicrniki wcdnc ze zbierawiskami zNyaiaifieiaa, Paiainian, 3220 - Zalewane
mulistc brzegi rzck, 6120* - ciepłclubne, sródladcwe murawy napiaskawc (Kaeierian
giaacae), 6210* - Murawy kscrctcrmicznc (Fe.s'iacriéi3erinteiea i cieplc'lubne murawy
z Äspienian sepi'eairianaiis-Fesiacian paiieaiis) - prierytetc'we sa tylkc murawy z istctnymi
stancwiskami sterczyków, 6430 '- Ziałórc'sla górskie (Adeaasiyiiaa aiiiariae) i zicłercsla
nadrzccznc (Ĺiaavaivaieiaiia .repiain), 6440 - Łąki selernicówc (Cnidiaa daóii), 6510 ~
Nizówc igórskie swieze łaki uzytkówane ekstensywnic (Ai'ƒ'iieaaiiieriaa eiaiiaris), 9120 -
Grad srcdkawaeurapejski i suckantyncntalny (Gaiia'Carpiaeiaai, Tiiia-Ĺfarpiaeiain), 91110*-
Łegi wicrzbc'we, tc'palówe, clszewe i jesienewe (Saiiceiai'a aiba-,fi'agiiia Papaiefaia aibae,
Aiaeaiaa giaiiaa.sa~iacanae, clsy l,łrót'ilisk'ciwej craz 1084 ~ pachnica debówa Osa'iaifiei'ƒ'aa
ereiniia, 1088 - kczióróg Ceran'ióyz cemia, 1130 ¬ bóler'i Aspias asyaias, 1145 - piskórz
Mi.sgfamatlas;,iassiiisj 1 149 - kóza Ĺfaóiiis iaeaia, 1303 - mapek Bazbasieiia barbas'ieiias, 15124
-~ nócck duzy ilfi'yaiis inyaiis, 153i -- bóbr curópej ski Críisfaijƒiber, 1355 - Wydra .ĹaiFa La'ii'a,
5930 - rózanka Rhadeas sericeas aniaras, 6144 H kiełb białc'pletwy Raaiaaagaiflia
aihipiai'iaias, jak równiez 14.023 ~- slepówran ixüfciicai'az ayciicaraz, A02? - czapla biała
iigi'aiia aióa, 14038 - labçdz krzykliwy Ĺ.Ĺ]fgaa._s' cygrias, 11030 H gęs' zbazc'wa Ansei'jabaiis
„4041 - ges białóczelna Aaser iiióifrans, .4.043 - gçs gçgawa Ansei' aaser, A048 -- ehar
iaciaraa iaciaiwa, A050 - swistun /iaas peaeiafze, 141051 - różeniec Arias .sii'ejaeiza ik052 f-
cyrancczka Arias crecca, A053 - krzyzówka Aaas ,aiaihyi'yacifiaa A055 - cyranka Aaas
aacrqaeciaia, Å›'-"'_'.|Ĺ]5tž› '¬ płaskónc's Aaas ciypeaia, 251059 - główienka Âyiiiya feriaa, A061 -
czcrnica Ayii'iyajiiiigaia, A073 - kania czarna Miivas migrans, 14.075 -- biclik Haiiaeeias
aibiciiia, 141119 - krcniatka Pai'zana paraaaa, P1122 _ dcrkacz Crez ci'ez, .4125 H- łyska Faiica
aira, A12? - zuraw Gras geas, A151 - batalión Fiziiainaciras ;zagaam .41153 - kszyk
(iaiiinaga gaiiiaaga, A160 - kulik wielki Naraeaias ai'aaaia, A162 - krwawódziób ii'irig'a
iaiaaas, 14.177 - niewa mała Ĺai'as miaaias,ń1?9 -- smieszka Ĺaras i'iifibaacias, A193 -
rybitwa rzeczna .Sierna hizanfiia, .4.195 - rybitwa bialcczelna Sieraa aióiƒizias, .4.196 -

rybitwa bial'ówąsa Ciriia'anias iiyóeiiias, A19? - rybitwa czarna Ciriiciaaias nigei", :41198 --
rybitwa białóskrzydla Citiidaaias ieacapiei'as, A294 - wódniczka Acracepi'iaias paiaciicaia,
14.50? ~¬jarzebatka Syivia aisaria.

W tresci standardcwcgc farmularza danych ww. óbszaru Natura 2000 wymienia sie
szereg istctnych zagrczen w ódniesicniu de przedmiótów jege echreny: AUZ - .zmiana
.niasabn apraw, A04.03 zaraz-:cenie ;Jasiersiwa, araic wjai'asa, D011. 01ú ścieżki, saiaki Jaie.'5'.z.'.=:,

Decyzja e sradcwiskcwycli uwarunkawaniaclt znak: *814254201 15.2019fli4 z dnia 1 | grudnia 20151 r.

Strcna 6

- uchwały Nr X1.l]lió4?i18 Sejmiku Wcjewództwa Luhuskiegó z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Parki.: Kein'aiz'i'aaawega „ Ĺiiscie Warty” (Dz. Urz. Wcjcwództwa Lubuskiegó
z 2018 r., póz. S23),

¬ sytuacji lakalizacyjnej udcstepnicnej na strcnach: https:iiwwwbdl.lasy.gc'zplipartalimapy,
httn:iigec'serwis.gdas.gtw.plimapyi, httpziimapy.gcapaital.gtw.pliimapi, http:iimapa.
kórytarzc.pli;

- przyrcdniczej bazy danych RDÜŚ w Górzówic Wlkp.,
- ekalógicznych uwarunkcwań zaclicwania właściwej drcznasci kórytarzy ekólegicznych

rangi krajówcj i miedzynaródówcj;
jak równiez wnikliwe przesledzenic hezpesrednich i pesrcdnich skutków przedsiewziecia,
zwłaszcza aspektów związanych z lckalizacja, skalą, ródzajcm, charakterystyka
i uwarunkawaniami jcga realizacji, akrciilanych w art. 153 ust 1 ustawy c OOŚ pózwala uznaó,
iz plancwanc działanie inwestycyjne nic będzie negatywnie addziaływałó na przyródę, w tym
na utrzymanie wc właściwym stanie achróny, przedmic'tów echrcny ww. farm jej cchrany,
w szczególnósci:

Ostei litasicj i Ostei Sicdliskcwej Natura 2000 [iiscie Wariy PLĹĹUSUUW, tj. siedlisk
nrzyrcdniczych craz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 ‹- Starerzeeza i naturalne
eutrcficzne zbicrniki wcdnc ze zbierawiskami zNyaiaifieiaa, Paiainian, 3220 - Zalewane
mulistc brzegi rzck, 6120* - ciepłclubne, sródladcwe murawy napiaskawc (Kaeierian
giaacae), 6210* - Murawy kscrctcrmicznc (Fe.s'iacriéi3erinteiea i cieplc'lubne murawy
z Äspienian sepi'eairianaiis-Fesiacian paiieaiis) - prierytetc'we sa tylkc murawy z istctnymi
stancwiskami sterczyków, 6430 '- Ziałórc'sla górskie (Adeaasiyiiaa aiiiariae) i zicłercsla
nadrzccznc (Ĺiaavaivaieiaiia .repiain), 6440 - Łąki selernicówc (Cnidiaa daóii), 6510 ~
Nizówc igórskie swieze łaki uzytkówane ekstensywnic (Ai'ƒ'iieaaiiieriaa eiaiiaris), 9120 -
Grad srcdkawaeurapejski i suckantyncntalny (Gaiia'Carpiaeiaai, Tiiia-Ĺfarpiaeiain), 91110*-
Łegi wicrzbc'we, tc'palówe, clszewe i jesienewe (Saiiceiai'a aiba-,fi'agiiia Papaiefaia aibae,
Aiaeaiaa giaiiaa.sa~iacanae, clsy l,łrót'ilisk'ciwej craz 1084 ~ pachnica debówa Osa'iaifiei'ƒ'aa
ereiniia, 1088 - kczióróg Ceran'ióyz cemia, 1130 ¬ bóler'i Aspias asyaias, 1145 - piskórz
Mi.sgfamatlas;,iassiiisj 1 149 - kóza Ĺfaóiiis iaeaia, 1303 - mapek Bazbasieiia barbas'ieiias, 15124
-~ nócck duzy ilfi'yaiis inyaiis, 153i -- bóbr curópej ski Críisfaijƒiber, 1355 - Wydra .ĹaiFa La'ii'a,
5930 - rózanka Rhadeas sericeas aniaras, 6144 H kiełb białc'pletwy Raaiaaagaiflia
aihipiai'iaias, jak równiez 14.023 ~- slepówran ixüfciicai'az ayciicaraz, A02? - czapla biała
iigi'aiia aióa, 14038 - labçdz krzykliwy Ĺ.Ĺ]fgaa._s' cygrias, 11030 H gęs' zbazc'wa Ansei'jabaiis
„4041 - ges białóczelna Aaser iiióifrans, .4.043 - gçs gçgawa Ansei' aaser, A048 -- ehar
iaciaraa iaciaiwa, A050 - swistun /iaas peaeiafze, 141051 - różeniec Arias .sii'ejaeiza ik052 f-
cyrancczka Arias crecca, A053 - krzyzówka Aaas ,aiaihyi'yacifiaa A055 - cyranka Aaas
aacrqaeciaia, Å›'-"'_'.|Ĺ]5tž› '¬ płaskónc's Aaas ciypeaia, 251059 - główienka Âyiiiya feriaa, A061 -
czcrnica Ayii'iyajiiiigaia, A073 - kania czarna Miivas migrans, 14.075 -- biclik Haiiaeeias
aibiciiia, 141119 - krcniatka Pai'zana paraaaa, P1122 _ dcrkacz Crez ci'ez, .4125 H- łyska Faiica
aira, A12? - zuraw Gras geas, A151 - batalión Fiziiainaciras ;zagaam .41153 - kszyk
(iaiiinaga gaiiiaaga, A160 - kulik wielki Naraeaias ai'aaaia, A162 - krwawódziób ii'irig'a
iaiaaas, 14.177 - niewa mała Ĺai'as miaaias,ń1?9 -- smieszka Ĺaras i'iifibaacias, A193 -
rybitwa rzeczna .Sierna hizanfiia, .4.195 - rybitwa bialcczelna Sieraa aióiƒizias, .4.196 -

rybitwa bial'ówąsa Ciriia'anias iiyóeiiias, A19? - rybitwa czarna Ciriiciaaias nigei", :41198 --
rybitwa białóskrzydla Citiidaaias ieacapiei'as, A294 - wódniczka Acracepi'iaias paiaciicaia,
14.50? ~¬jarzebatka Syivia aisaria.

W tresci standardcwcgc farmularza danych ww. óbszaru Natura 2000 wymienia sie
szereg istctnych zagrczen w ódniesicniu de przedmiótów jege echreny: AUZ - .zmiana
.niasabn apraw, A04.03 zaraz-:cenie ;Jasiersiwa, araic wjai'asa, D011. 01ú ścieżki, saiaki Jaie.'5'.z.'.=:,

Decyzja e sradcwiskcwycli uwarunkawaniaclt znak: *814254201 15.2019fli4 z dnia 1 | grudnia 20151 r.

Strcna 6

- uchwały Nr X1.l]lió4?i18 Sejmiku Wcjewództwa Luhuskiegó z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Parki.: Kein'aiz'i'aaawega „ Ĺiiscie Warty” (Dz. Urz. Wcjcwództwa Lubuskiegó
z 2018 r., póz. S23),

¬ sytuacji lakalizacyjnej udcstepnicnej na strcnach: https:iiwwwbdl.lasy.gc'zplipartalimapy,
httn:iigec'serwis.gdas.gtw.plimapyi, httpziimapy.gcapaital.gtw.pliimapi, http:iimapa.
kórytarzc.pli;

- przyrcdniczej bazy danych RDÜŚ w Górzówic Wlkp.,
- ekalógicznych uwarunkcwań zaclicwania właściwej drcznasci kórytarzy ekólegicznych

rangi krajówcj i miedzynaródówcj;
jak równiez wnikliwe przesledzenic hezpesrednich i pesrcdnich skutków przedsiewziecia,
zwłaszcza aspektów związanych z lckalizacja, skalą, ródzajcm, charakterystyka
i uwarunkawaniami jcga realizacji, akrciilanych w art. 153 ust 1 ustawy c OOŚ pózwala uznaó,
iz plancwanc działanie inwestycyjne nic będzie negatywnie addziaływałó na przyródę, w tym
na utrzymanie wc właściwym stanie achróny, przedmic'tów echrcny ww. farm jej cchrany,
w szczególnósci:

Ostei litasicj i Ostei Sicdliskcwej Natura 2000 [iiscie Wariy PLĹĹUSUUW, tj. siedlisk
nrzyrcdniczych craz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 ‹- Starerzeeza i naturalne
eutrcficzne zbicrniki wcdnc ze zbierawiskami zNyaiaifieiaa, Paiainian, 3220 - Zalewane
mulistc brzegi rzck, 6120* - ciepłclubne, sródladcwe murawy napiaskawc (Kaeierian
giaacae), 6210* - Murawy kscrctcrmicznc (Fe.s'iacriéi3erinteiea i cieplc'lubne murawy
z Äspienian sepi'eairianaiis-Fesiacian paiieaiis) - prierytetc'we sa tylkc murawy z istctnymi
stancwiskami sterczyków, 6430 '- Ziałórc'sla górskie (Adeaasiyiiaa aiiiariae) i zicłercsla
nadrzccznc (Ĺiaavaivaieiaiia .repiain), 6440 - Łąki selernicówc (Cnidiaa daóii), 6510 ~
Nizówc igórskie swieze łaki uzytkówane ekstensywnic (Ai'ƒ'iieaaiiieriaa eiaiiaris), 9120 -
Grad srcdkawaeurapejski i suckantyncntalny (Gaiia'Carpiaeiaai, Tiiia-Ĺfarpiaeiain), 91110*-
Łegi wicrzbc'we, tc'palówe, clszewe i jesienewe (Saiiceiai'a aiba-,fi'agiiia Papaiefaia aibae,
Aiaeaiaa giaiiaa.sa~iacanae, clsy l,łrót'ilisk'ciwej craz 1084 ~ pachnica debówa Osa'iaifiei'ƒ'aa
ereiniia, 1088 - kczióróg Ceran'ióyz cemia, 1130 ¬ bóler'i Aspias asyaias, 1145 - piskórz
Mi.sgfamatlas;,iassiiisj 1 149 - kóza Ĺfaóiiis iaeaia, 1303 - mapek Bazbasieiia barbas'ieiias, 15124
-~ nócck duzy ilfi'yaiis inyaiis, 153i -- bóbr curópej ski Críisfaijƒiber, 1355 - Wydra .ĹaiFa La'ii'a,
5930 - rózanka Rhadeas sericeas aniaras, 6144 H kiełb białc'pletwy Raaiaaagaiflia
aihipiai'iaias, jak równiez 14.023 ~- slepówran ixüfciicai'az ayciicaraz, A02? - czapla biała
iigi'aiia aióa, 14038 - labçdz krzykliwy Ĺ.Ĺ]fgaa._s' cygrias, 11030 H gęs' zbazc'wa Ansei'jabaiis
„4041 - ges białóczelna Aaser iiióifrans, .4.043 - gçs gçgawa Ansei' aaser, A048 -- ehar
iaciaraa iaciaiwa, A050 - swistun /iaas peaeiafze, 141051 - różeniec Arias .sii'ejaeiza ik052 f-
cyrancczka Arias crecca, A053 - krzyzówka Aaas ,aiaihyi'yacifiaa A055 - cyranka Aaas
aacrqaeciaia, Å›'-"'_'.|Ĺ]5tž› '¬ płaskónc's Aaas ciypeaia, 251059 - główienka Âyiiiya feriaa, A061 -
czcrnica Ayii'iyajiiiigaia, A073 - kania czarna Miivas migrans, 14.075 -- biclik Haiiaeeias
aibiciiia, 141119 - krcniatka Pai'zana paraaaa, P1122 _ dcrkacz Crez ci'ez, .4125 H- łyska Faiica
aira, A12? - zuraw Gras geas, A151 - batalión Fiziiainaciras ;zagaam .41153 - kszyk
(iaiiinaga gaiiiaaga, A160 - kulik wielki Naraeaias ai'aaaia, A162 - krwawódziób ii'irig'a
iaiaaas, 14.177 - niewa mała Ĺai'as miaaias,ń1?9 -- smieszka Ĺaras i'iifibaacias, A193 -
rybitwa rzeczna .Sierna hizanfiia, .4.195 - rybitwa bialcczelna Sieraa aióiƒizias, .4.196 -

rybitwa bial'ówąsa Ciriia'anias iiyóeiiias, A19? - rybitwa czarna Ciriiciaaias nigei", :41198 --
rybitwa białóskrzydla Citiidaaias ieacapiei'as, A294 - wódniczka Acracepi'iaias paiaciicaia,
14.50? ~¬jarzebatka Syivia aisaria.

W tresci standardcwcgc farmularza danych ww. óbszaru Natura 2000 wymienia sie
szereg istctnych zagrczen w ódniesicniu de przedmiótów jege echreny: AUZ - .zmiana
.niasabn apraw, A04.03 zaraz-:cenie ;Jasiersiwa, araic wjai'asa, D011. 01ú ścieżki, saiaki Jaie.'5'.z.'.=:,

Decyzja e sradcwiskcwycli uwarunkawaniaclt znak: *814254201 15.2019fli4 z dnia 1 | grudnia 20151 r.

Strcna 6

- uchwały Nr X1.l]lió4?i18 Sejmiku Wcjewództwa Luhuskiegó z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Parki.: Kein'aiz'i'aaawega „ Ĺiiscie Warty” (Dz. Urz. Wcjcwództwa Lubuskiegó
z 2018 r., póz. S23),

¬ sytuacji lakalizacyjnej udcstepnicnej na strcnach: https:iiwwwbdl.lasy.gc'zplipartalimapy,
httn:iigec'serwis.gdas.gtw.plimapyi, httpziimapy.gcapaital.gtw.pliimapi, http:iimapa.
kórytarzc.pli;

- przyrcdniczej bazy danych RDÜŚ w Górzówic Wlkp.,
- ekalógicznych uwarunkcwań zaclicwania właściwej drcznasci kórytarzy ekólegicznych

rangi krajówcj i miedzynaródówcj;
jak równiez wnikliwe przesledzenic hezpesrednich i pesrcdnich skutków przedsiewziecia,
zwłaszcza aspektów związanych z lckalizacja, skalą, ródzajcm, charakterystyka
i uwarunkawaniami jcga realizacji, akrciilanych w art. 153 ust 1 ustawy c OOŚ pózwala uznaó,
iz plancwanc działanie inwestycyjne nic będzie negatywnie addziaływałó na przyródę, w tym
na utrzymanie wc właściwym stanie achróny, przedmic'tów echrcny ww. farm jej cchrany,
w szczególnósci:

Ostei litasicj i Ostei Sicdliskcwej Natura 2000 [iiscie Wariy PLĹĹUSUUW, tj. siedlisk
nrzyrcdniczych craz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 ‹- Starerzeeza i naturalne
eutrcficzne zbicrniki wcdnc ze zbierawiskami zNyaiaifieiaa, Paiainian, 3220 - Zalewane
mulistc brzegi rzck, 6120* - ciepłclubne, sródladcwe murawy napiaskawc (Kaeierian
giaacae), 6210* - Murawy kscrctcrmicznc (Fe.s'iacriéi3erinteiea i cieplc'lubne murawy
z Äspienian sepi'eairianaiis-Fesiacian paiieaiis) - prierytetc'we sa tylkc murawy z istctnymi
stancwiskami sterczyków, 6430 '- Ziałórc'sla górskie (Adeaasiyiiaa aiiiariae) i zicłercsla
nadrzccznc (Ĺiaavaivaieiaiia .repiain), 6440 - Łąki selernicówc (Cnidiaa daóii), 6510 ~
Nizówc igórskie swieze łaki uzytkówane ekstensywnic (Ai'ƒ'iieaaiiieriaa eiaiiaris), 9120 -
Grad srcdkawaeurapejski i suckantyncntalny (Gaiia'Carpiaeiaai, Tiiia-Ĺfarpiaeiain), 91110*-
Łegi wicrzbc'we, tc'palówe, clszewe i jesienewe (Saiiceiai'a aiba-,fi'agiiia Papaiefaia aibae,
Aiaeaiaa giaiiaa.sa~iacanae, clsy l,łrót'ilisk'ciwej craz 1084 ~ pachnica debówa Osa'iaifiei'ƒ'aa
ereiniia, 1088 - kczióróg Ceran'ióyz cemia, 1130 ¬ bóler'i Aspias asyaias, 1145 - piskórz
Mi.sgfamatlas;,iassiiisj 1 149 - kóza Ĺfaóiiis iaeaia, 1303 - mapek Bazbasieiia barbas'ieiias, 15124
-~ nócck duzy ilfi'yaiis inyaiis, 153i -- bóbr curópej ski Críisfaijƒiber, 1355 - Wydra .ĹaiFa La'ii'a,
5930 - rózanka Rhadeas sericeas aniaras, 6144 H kiełb białc'pletwy Raaiaaagaiflia
aihipiai'iaias, jak równiez 14.023 ~- slepówran ixüfciicai'az ayciicaraz, A02? - czapla biała
iigi'aiia aióa, 14038 - labçdz krzykliwy Ĺ.Ĺ]fgaa._s' cygrias, 11030 H gęs' zbazc'wa Ansei'jabaiis
„4041 - ges białóczelna Aaser iiióifrans, .4.043 - gçs gçgawa Ansei' aaser, A048 -- ehar
iaciaraa iaciaiwa, A050 - swistun /iaas peaeiafze, 141051 - różeniec Arias .sii'ejaeiza ik052 f-
cyrancczka Arias crecca, A053 - krzyzówka Aaas ,aiaihyi'yacifiaa A055 - cyranka Aaas
aacrqaeciaia, Å›'-"'_'.|Ĺ]5tž› '¬ płaskónc's Aaas ciypeaia, 251059 - główienka Âyiiiya feriaa, A061 -
czcrnica Ayii'iyajiiiigaia, A073 - kania czarna Miivas migrans, 14.075 -- biclik Haiiaeeias
aibiciiia, 141119 - krcniatka Pai'zana paraaaa, P1122 _ dcrkacz Crez ci'ez, .4125 H- łyska Faiica
aira, A12? - zuraw Gras geas, A151 - batalión Fiziiainaciras ;zagaam .41153 - kszyk
(iaiiinaga gaiiiaaga, A160 - kulik wielki Naraeaias ai'aaaia, A162 - krwawódziób ii'irig'a
iaiaaas, 14.177 - niewa mała Ĺai'as miaaias,ń1?9 -- smieszka Ĺaras i'iifibaacias, A193 -
rybitwa rzeczna .Sierna hizanfiia, .4.195 - rybitwa bialcczelna Sieraa aióiƒizias, .4.196 -

rybitwa bial'ówąsa Ciriia'anias iiyóeiiias, A19? - rybitwa czarna Ciriiciaaias nigei", :41198 --
rybitwa białóskrzydla Citiidaaias ieacapiei'as, A294 - wódniczka Acracepi'iaias paiaciicaia,
14.50? ~¬jarzebatka Syivia aisaria.

W tresci standardcwcgc farmularza danych ww. óbszaru Natura 2000 wymienia sie
szereg istctnych zagrczen w ódniesicniu de przedmiótów jege echreny: AUZ - .zmiana
.niasabn apraw, A04.03 zaraz-:cenie ;Jasiersiwa, araic wjai'asa, D011. 01ú ścieżki, saiaki Jaie.'5'.z.'.=:,

Decyzja e sradcwiskcwycli uwarunkawaniaclt znak: *814254201 15.2019fli4 z dnia 1 | grudnia 20151 r.

Strcna 6

- uchwały Nr X1.l]lió4?i18 Sejmiku Wcjewództwa Luhuskiegó z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Parki.: Kein'aiz'i'aaawega „ Ĺiiscie Warty” (Dz. Urz. Wcjcwództwa Lubuskiegó
z 2018 r., póz. S23),

¬ sytuacji lakalizacyjnej udcstepnicnej na strcnach: https:iiwwwbdl.lasy.gc'zplipartalimapy,
httn:iigec'serwis.gdas.gtw.plimapyi, httpziimapy.gcapaital.gtw.pliimapi, http:iimapa.
kórytarzc.pli;

- przyrcdniczej bazy danych RDÜŚ w Górzówic Wlkp.,
- ekalógicznych uwarunkcwań zaclicwania właściwej drcznasci kórytarzy ekólegicznych

rangi krajówcj i miedzynaródówcj;
jak równiez wnikliwe przesledzenic hezpesrednich i pesrcdnich skutków przedsiewziecia,
zwłaszcza aspektów związanych z lckalizacja, skalą, ródzajcm, charakterystyka
i uwarunkawaniami jcga realizacji, akrciilanych w art. 153 ust 1 ustawy c OOŚ pózwala uznaó,
iz plancwanc działanie inwestycyjne nic będzie negatywnie addziaływałó na przyródę, w tym
na utrzymanie wc właściwym stanie achróny, przedmic'tów echrcny ww. farm jej cchrany,
w szczególnósci:

Ostei litasicj i Ostei Sicdliskcwej Natura 2000 [iiscie Wariy PLĹĹUSUUW, tj. siedlisk
nrzyrcdniczych craz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 ‹- Starerzeeza i naturalne
eutrcficzne zbicrniki wcdnc ze zbierawiskami zNyaiaifieiaa, Paiainian, 3220 - Zalewane
mulistc brzegi rzck, 6120* - ciepłclubne, sródladcwe murawy napiaskawc (Kaeierian
giaacae), 6210* - Murawy kscrctcrmicznc (Fe.s'iacriéi3erinteiea i cieplc'lubne murawy
z Äspienian sepi'eairianaiis-Fesiacian paiieaiis) - prierytetc'we sa tylkc murawy z istctnymi
stancwiskami sterczyków, 6430 '- Ziałórc'sla górskie (Adeaasiyiiaa aiiiariae) i zicłercsla
nadrzccznc (Ĺiaavaivaieiaiia .repiain), 6440 - Łąki selernicówc (Cnidiaa daóii), 6510 ~
Nizówc igórskie swieze łaki uzytkówane ekstensywnic (Ai'ƒ'iieaaiiieriaa eiaiiaris), 9120 -
Grad srcdkawaeurapejski i suckantyncntalny (Gaiia'Carpiaeiaai, Tiiia-Ĺfarpiaeiain), 91110*-
Łegi wicrzbc'we, tc'palówe, clszewe i jesienewe (Saiiceiai'a aiba-,fi'agiiia Papaiefaia aibae,
Aiaeaiaa giaiiaa.sa~iacanae, clsy l,łrót'ilisk'ciwej craz 1084 ~ pachnica debówa Osa'iaifiei'ƒ'aa
ereiniia, 1088 - kczióróg Ceran'ióyz cemia, 1130 ¬ bóler'i Aspias asyaias, 1145 - piskórz
Mi.sgfamatlas;,iassiiisj 1 149 - kóza Ĺfaóiiis iaeaia, 1303 - mapek Bazbasieiia barbas'ieiias, 15124
-~ nócck duzy ilfi'yaiis inyaiis, 153i -- bóbr curópej ski Críisfaijƒiber, 1355 - Wydra .ĹaiFa La'ii'a,
5930 - rózanka Rhadeas sericeas aniaras, 6144 H kiełb białc'pletwy Raaiaaagaiflia
aihipiai'iaias, jak równiez 14.023 ~- slepówran ixüfciicai'az ayciicaraz, A02? - czapla biała
iigi'aiia aióa, 14038 - labçdz krzykliwy Ĺ.Ĺ]fgaa._s' cygrias, 11030 H gęs' zbazc'wa Ansei'jabaiis
„4041 - ges białóczelna Aaser iiióifrans, .4.043 - gçs gçgawa Ansei' aaser, A048 -- ehar
iaciaraa iaciaiwa, A050 - swistun /iaas peaeiafze, 141051 - różeniec Arias .sii'ejaeiza ik052 f-
cyrancczka Arias crecca, A053 - krzyzówka Aaas ,aiaihyi'yacifiaa A055 - cyranka Aaas
aacrqaeciaia, Å›'-"'_'.|Ĺ]5tž› '¬ płaskónc's Aaas ciypeaia, 251059 - główienka Âyiiiya feriaa, A061 -
czcrnica Ayii'iyajiiiigaia, A073 - kania czarna Miivas migrans, 14.075 -- biclik Haiiaeeias
aibiciiia, 141119 - krcniatka Pai'zana paraaaa, P1122 _ dcrkacz Crez ci'ez, .4125 H- łyska Faiica
aira, A12? - zuraw Gras geas, A151 - batalión Fiziiainaciras ;zagaam .41153 - kszyk
(iaiiinaga gaiiiaaga, A160 - kulik wielki Naraeaias ai'aaaia, A162 - krwawódziób ii'irig'a
iaiaaas, 14.177 - niewa mała Ĺai'as miaaias,ń1?9 -- smieszka Ĺaras i'iifibaacias, A193 -
rybitwa rzeczna .Sierna hizanfiia, .4.195 - rybitwa bialcczelna Sieraa aióiƒizias, .4.196 -

rybitwa bial'ówąsa Ciriia'anias iiyóeiiias, A19? - rybitwa czarna Ciriiciaaias nigei", :41198 --
rybitwa białóskrzydla Citiidaaias ieacapiei'as, A294 - wódniczka Acracepi'iaias paiaciicaia,
14.50? ~¬jarzebatka Syivia aisaria.

W tresci standardcwcgc farmularza danych ww. óbszaru Natura 2000 wymienia sie
szereg istctnych zagrczen w ódniesicniu de przedmiótów jege echreny: AUZ - .zmiana
.niasabn apraw, A04.03 zaraz-:cenie ;Jasiersiwa, araic wjai'asa, D011. 01ú ścieżki, saiaki Jaie.'5'.z.'.=:,

Decyzja e sradcwiskcwycli uwarunkawaniaclt znak: *814254201 15.2019fli4 z dnia 1 | grudnia 20151 r.

Strcna 6

- uchwały Nr X1.l]lió4?i18 Sejmiku Wcjewództwa Luhuskiegó z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Parki.: Kein'aiz'i'aaawega „ Ĺiiscie Warty” (Dz. Urz. Wcjcwództwa Lubuskiegó
z 2018 r., póz. S23),

¬ sytuacji lakalizacyjnej udcstepnicnej na strcnach: https:iiwwwbdl.lasy.gc'zplipartalimapy,
httn:iigec'serwis.gdas.gtw.plimapyi, httpziimapy.gcapaital.gtw.pliimapi, http:iimapa.
kórytarzc.pli;

- przyrcdniczej bazy danych RDÜŚ w Górzówic Wlkp.,
- ekalógicznych uwarunkcwań zaclicwania właściwej drcznasci kórytarzy ekólegicznych

rangi krajówcj i miedzynaródówcj;
jak równiez wnikliwe przesledzenic hezpesrednich i pesrcdnich skutków przedsiewziecia,
zwłaszcza aspektów związanych z lckalizacja, skalą, ródzajcm, charakterystyka
i uwarunkawaniami jcga realizacji, akrciilanych w art. 153 ust 1 ustawy c OOŚ pózwala uznaó,
iz plancwanc działanie inwestycyjne nic będzie negatywnie addziaływałó na przyródę, w tym
na utrzymanie wc właściwym stanie achróny, przedmic'tów echrcny ww. farm jej cchrany,
w szczególnósci:

Ostei litasicj i Ostei Sicdliskcwej Natura 2000 [iiscie Wariy PLĹĹUSUUW, tj. siedlisk
nrzyrcdniczych craz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 ‹- Starerzeeza i naturalne
eutrcficzne zbicrniki wcdnc ze zbierawiskami zNyaiaifieiaa, Paiainian, 3220 - Zalewane
mulistc brzegi rzck, 6120* - ciepłclubne, sródladcwe murawy napiaskawc (Kaeierian
giaacae), 6210* - Murawy kscrctcrmicznc (Fe.s'iacriéi3erinteiea i cieplc'lubne murawy
z Äspienian sepi'eairianaiis-Fesiacian paiieaiis) - prierytetc'we sa tylkc murawy z istctnymi
stancwiskami sterczyków, 6430 '- Ziałórc'sla górskie (Adeaasiyiiaa aiiiariae) i zicłercsla
nadrzccznc (Ĺiaavaivaieiaiia .repiain), 6440 - Łąki selernicówc (Cnidiaa daóii), 6510 ~
Nizówc igórskie swieze łaki uzytkówane ekstensywnic (Ai'ƒ'iieaaiiieriaa eiaiiaris), 9120 -
Grad srcdkawaeurapejski i suckantyncntalny (Gaiia'Carpiaeiaai, Tiiia-Ĺfarpiaeiain), 91110*-
Łegi wicrzbc'we, tc'palówe, clszewe i jesienewe (Saiiceiai'a aiba-,fi'agiiia Papaiefaia aibae,
Aiaeaiaa giaiiaa.sa~iacanae, clsy l,łrót'ilisk'ciwej craz 1084 ~ pachnica debówa Osa'iaifiei'ƒ'aa
ereiniia, 1088 - kczióróg Ceran'ióyz cemia, 1130 ¬ bóler'i Aspias asyaias, 1145 - piskórz
Mi.sgfamatlas;,iassiiisj 1 149 - kóza Ĺfaóiiis iaeaia, 1303 - mapek Bazbasieiia barbas'ieiias, 15124
-~ nócck duzy ilfi'yaiis inyaiis, 153i -- bóbr curópej ski Críisfaijƒiber, 1355 - Wydra .ĹaiFa La'ii'a,
5930 - rózanka Rhadeas sericeas aniaras, 6144 H kiełb białc'pletwy Raaiaaagaiflia
aihipiai'iaias, jak równiez 14.023 ~- slepówran ixüfciicai'az ayciicaraz, A02? - czapla biała
iigi'aiia aióa, 14038 - labçdz krzykliwy Ĺ.Ĺ]fgaa._s' cygrias, 11030 H gęs' zbazc'wa Ansei'jabaiis
„4041 - ges białóczelna Aaser iiióifrans, .4.043 - gçs gçgawa Ansei' aaser, A048 -- ehar
iaciaraa iaciaiwa, A050 - swistun /iaas peaeiafze, 141051 - różeniec Arias .sii'ejaeiza ik052 f-
cyrancczka Arias crecca, A053 - krzyzówka Aaas ,aiaihyi'yacifiaa A055 - cyranka Aaas
aacrqaeciaia, Å›'-"'_'.|Ĺ]5tž› '¬ płaskónc's Aaas ciypeaia, 251059 - główienka Âyiiiya feriaa, A061 -
czcrnica Ayii'iyajiiiigaia, A073 - kania czarna Miivas migrans, 14.075 -- biclik Haiiaeeias
aibiciiia, 141119 - krcniatka Pai'zana paraaaa, P1122 _ dcrkacz Crez ci'ez, .4125 H- łyska Faiica
aira, A12? - zuraw Gras geas, A151 - batalión Fiziiainaciras ;zagaam .41153 - kszyk
(iaiiinaga gaiiiaaga, A160 - kulik wielki Naraeaias ai'aaaia, A162 - krwawódziób ii'irig'a
iaiaaas, 14.177 - niewa mała Ĺai'as miaaias,ń1?9 -- smieszka Ĺaras i'iifibaacias, A193 -
rybitwa rzeczna .Sierna hizanfiia, .4.195 - rybitwa bialcczelna Sieraa aióiƒizias, .4.196 -

rybitwa bial'ówąsa Ciriia'anias iiyóeiiias, A19? - rybitwa czarna Ciriiciaaias nigei", :41198 --
rybitwa białóskrzydla Citiidaaias ieacapiei'as, A294 - wódniczka Acracepi'iaias paiaciicaia,
14.50? ~¬jarzebatka Syivia aisaria.

W tresci standardcwcgc farmularza danych ww. óbszaru Natura 2000 wymienia sie
szereg istctnych zagrczen w ódniesicniu de przedmiótów jege echreny: AUZ - .zmiana
.niasabn apraw, A04.03 zaraz-:cenie ;Jasiersiwa, araic wjai'asa, D011. 01ú ścieżki, saiaki Jaie.'5'.z.'.=:,

Decyzja e sradcwiskcwycli uwarunkawaniaclt znak: *814254201 15.2019fli4 z dnia 1 | grudnia 20151 r.

Strona 6

- uchwały Nr XLIIl/647/ 18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 n'iarca 2018 r.
w sprawie Parku Kret/'o[Moser-rege Ujście l*'lfctf'{}.f""' (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
z 2018 r., poz. 828);

- sytuacji lokalizacyjnej udostępnionej na stronach: https:if/wwwbdl.lasy.goy.pl/portal/mapy,
http:f/geoserwis.gdos.gtw.pl/inapy/, ht.tp://mapy.geopottal.goypl/imapf', http://mapa.
korytarzeplf;

- przyrodniczej bazy danych RDOŚ w Gorzowie Wlkp;
- ekologicznych uwarunkowań zachowania właściwej drozności korytarzy ekologicznych

rangi krajowej i międzynarodowej;
jak równiez wnikliwe prześledzenie bezpośrednich i pośrednich skutków przedsięwzięcia,
zwłaszcza aspektów' zwiazanych z lokalizacja, skalą, rodzajem, charakterystyka
i ux-varunkowaniami jego realizacji, określonych w art. 63 ust 1 ustawy o OOŚ pozwala uznać,
iz planowane działanie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na przyrodę, w tym
na utrzymanie we właściwym stanie ochrony, przedmiotów ochrony ww. form jej ochrony,
w szczególności:

Ostoi Ptasicj i Ostoi Sicdliskowej Natura 2000 Ujście I'Varty PLC080001, tj. siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, takich jak: 3150 - Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami zAf'yn-ąßl'zeim'z, Pcim-mon, 3270 - Zalewane
muliste brzegi rzek, 6120* - cicplolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (_Kcelarim-i
gin-trade), 6210* - Murawy kserotcrmiczne (_Fe.s'lt.tt:t›é]3f-'t)marca i ciepłolubne murawy
z zlsplaf-'zim'i .s'epl'entrtomilis-I*`e.s'rz..zci(m pallemfs) - priorytetowe sa tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczykóx-v, 6430 - Ziołorośla górskie (złdenosrylz'tm allíariae) i ziołorośla
nadrzecznc (Cont-Poltf'zrleíalia .s'epiw-n), 6440 - Łąki selernicowe ((_Ínidz'm-'z c'fzzbƒi), 6510 -
Nizowe igórskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhcnalherion elaíz'oris'), 9170 -
Grad środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cl'arpinetzmz, Tilio-(..`cay;›inetum), 91120*-
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salman-mz c:lb(›7ƒi-~'czgílí.s', Papa/ana?? albcfzc,
zllnenion git-Hzfn'tzs'o-if-i'cwme, olsy zródliskowe) oraz 1084 ~ pachnica debowa Osa-1'oder-'ma
erem'z'ƒa, 1088 - kozioróg Carmi-tbyx ceł-"do, 1130 - boleń A.s'piz..f.s' aspƒus, 1145 - piskorz
rtfíís'gta'fiusjossilis, 1 149 - koza Cobilís latania, 1308 - mopek Bar-'bcmteZ/a bm'basƒellas, 1324
-- noc-ek duzy rl-fíyoƒís myolis, 1337 - bóbr europejski Castorfiber, 1355 - wydra Lim-'cz Lim-'1:1,
5939 - rózanka Rhodeus sal-'team' cut-'zarzrs, 6144 - kiełb białopłetwy Rof-ncmogtwio
u/brytm-taras, jak równiez A023 -- ślepowron Nycfz'corax nyclicorax, A027 - czapla biała
Kworld alba, A038 - -l'abcdz krzykliwy (_Íygm.t._s' cygf'izrs, A039 _ gęś zbożowa .'41-1.s'ei'_ƒ¿iba[i.s'
A041 - geś biał'oczelna Amar a!b{ƒf`~'0n.s', A043 - gcś gegawa Amar (laser, A048 '- ohar
'lčujormit mdormr, A050 - Świstun Arias _;)ef'zalope, A051 - rożcniec Arms .s'írepef'a, A052 -

cyraneczka Arms crecca, A053 - krzyzówka Arias plathyf-'jf'f-ichos, A055 - eyranka Arias
que'rqm'dzr/a, A056 -~ p-łaskonos Arms clypeatct, A059 - głowienka Aylhya _far-'firan A061 -
czcrnica Ajf'lhya __ƒi.1ligz.1la, A073 - kania czarna rt'íz'hf'us f-i-rígrans, A075 -- biclik Haliaeetas
albicilltr, A119 - kropiatka P0 'sama porzaf-m, A122 _ derkacz (Śr-'ex oraz, A125 - łyska Fulica
alfa, A127 - zuraw Gra-ts gł-'z-ts', A151 - batalion Philm-nach'us pagmzx, A153 - kszyk
('ƒallínago gallimtgo, A160 - kulik wielki l\*"z..unenizzs' Grą-uczta, A162 - krwawodziób 'li'íi-tga
formaty, A177 - mewa mała Lorus n'zz'm..tlz.t.s',A179 -- śmieszka Lam-ts rídilnmdas, A19? -
rybitx-ya rzeczna Star-'Ha l'zz'rw'zdo, A195 - rybitwa bialoczelna Sier-'fm albş'ƒi'tms, A196 --
rybitwa bia-łowąsa (ĹÍh/icflonias hybrid'u.s', A197 _ rybitwa czarna Ĺ..`/'zlidorzía.s¬ niger, A198 --
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Decyzja o środowiskowych uwarunktwtfaniaeh znak: WZS.420.1 15.2019.AN z dnia l I grudnia 2019 r.



Etróna 't

.t'zt'akt' rawerawe, 1002.02 -- raraeiggt, 1003.02 - szfaki zagtagat-ire, tftttfij” - zabaaawa
razłaras'zarta. 1503. 01' pazóywartie .sie aajtradtit-tt z gaspadarstw ttartrat-t-*yat'fttrróƒaktriw
rat-freaeyyrt'yah. 1302.03 t-tf'şdkarstwa, P03. UI - ;rat'awartta 1903. 02 pazysktwarttefttsawartte
zwierzat tattrrt-tryeh. 119030203 eht-irytarrt'e. traet'e. ktasawrttetwa. Gt'ttßó* - tarta raa'zaƒe
.sparta t ataywaega wypóezyrtka, Kttítfi-ft - draptezrttetwa. Realizaeja przedmiótówei
inwestyeji nie jest związana z rnózliwóseia zainiejnwania ww. zagrózeó1 ani tez istótnegó
zwiększenia ieh natężenia, póniewaz dótyezy przebudówy istniejąeej linii kólejówej nr 203:|
w tym nasypów i dwóeb nióstów zlókalizówanyeh na terenie ladówynt pórniedzy rzeka
lótartą.I arzeka Odra. Najbliższe zidentyfikówane stanówiska ww. przedniiótów óehróny
znajduja się w ódleglóóei:

~ ók. 20 rn ó kódzie 911210*¬~ Łegi wierzbówe:| tópólówe, nlszówe i jesiónówe (S'at'teetaat
afba-_fragtttz Papatetara at'óae:| Ataeataa gtattrtasa-trteaaae, ólsy zródliskówe):| któregó
narazóny płat ód stróny półudniówó wsehódniej rnóstu nad Suehódól'eni zóstanie
óznakówany przed ewentualnytni uszkódzeniarni;

¬ ók. 50 rn ó kódzie 3150 ¬- Starórzeeza i naturalne eutróliezne zbiórniki wódne
ze zbinrówiskanii z Nyatprtetarr. Patatatarr. któregó naraznny płat ód stróny półudniówó
wsehódniej inóstu nad Suehódólein zastanie óznakówany przed ewentualnynn
uszkódzenianii;

- ók. 950 ni stanówiskó derkaeza Ĺ'raz erez.

Lókalizaeja przedrniótówegó pt'zedsiewzięeia zóstała zaplanówana ezçseiówó na terenie
Partia Kraƒaórazrn-rega {Ęƒśete Warty. w granieaeh któregó óbówiazuje szereg zakazów.
Zgadnie zart. l? ust. 2 pkt '4) ustawy z dnia ló kwietnia 200-4 r. ó óehrónie przyródy
(Lj. DzU z2013 r.„ póz. 1614 ze ztn.) - zakazy te nie dótyeza realizaeji inwestyeji eelu
publieznegó wrózurnieniu art. Zpkt 5 ustawy zdnia 2? niarea 2003 r. ó planówaniu
i zagóspódarówaniu przestrzennym (Lj. Dz. U. z 2013 r.:I póz. 1945 ze zna), dó której zalieza
się przedniiótówa inwestyeja.

Przebudówa linii kólejówej realizówana będzie w strefie szerókiegó kórytarza
ekólógieznegó rangi krajówej i niiedzynaródówej:| tj. na styku kórytarzy: Bagrta Utrata Warty
GKt-*a - 22 t Lasy Nadadrzariskte (řKƒitt-ŻŜA (littp:ttrnapałtórytarze.plt),r bedąeyeh ezęóeią
szlaku tnigraeyjnegó ósi półnóe - półudnie, t'v'yznaezónyel'l.I rn.in. z uwagi na utrzyrnanie
integi'altiósei sieei Natura 2000. które w przedrniótówej lókalizaeji są szernkie ódpówiednió
na ak. T00 in., natóntiast ód stróny zaehódniej inwestyeji rózeiaga się na szerókóśó 600 - 1000
in. Sieó kórytarzy ekólógieznyeli stanówi pózóstałnsó najwazniejszyelt liistóryeznyeli dróg
przeniieszezania sie zwierzat:| róslin i grzybów. Skuteezna óeliróna sieei, tj.utrzynianie
włas'eiwegó jej funkejónówania:| gwarantuje stabilnóóó układów przyródniezyeh.

l.Tfiaeltówanie przediniótów óeliróny ww. fórni óebróny przynady:| we właóeiwyrn stanie
óehrnny jest w istótnyin zakresie tózsante z zaeliówaniern wiaseiwegó stanu bióróznóródnóóei
terenu óbjetegó óddziaływaniern inwestyeji:| stad przy' wykluezeniu prawdópódóbieiistwa
istótnegó zaburzenia Funkejónówania siedlisk i gatunków ww. óbszaru Natura 2000z Partia
Krajaórazrn-rega Ujsieta Warty ieln'óniónyeh gatunków, nalezy uznaó.| iz jej realizaeja nie
wpłynie na nią istótnie negatywnie iróznóródnóóó biólógiezna zóstanie zaeliówana
na óbeenyin póziórnie.

Szezególówa analiza prawdópódóbnyeli zrnian eharakterystyk ww. fórrn óehróny
przyrtżtdy:| tj. óbszaru Natura 2000 Ĺtfttśiate Warty PĹCÜSUÜOÍ. Parka Krafaóraaawega Utsiete
Warty. jak i funkejónalntisei óbszaru kórytarzy ekólógieznyeh: Išagrta Ľttsieta Warty titKPrt ~
22 t Lasy Nadartrzaristcte GKPa-ž'äzí', wynikająeyeh rn.in. z ewentualnegó zinniejszenia się
pówierzebni siedlisk,l pówstania trwalyeh zakłóeeri w funkejónówaniu kluezówyeh gatunków:|
przerwania eiąglóóei kótytarzy ekólógieznyeh,r spówódówania tiragnientaeji i utraty siedlisk
lub pópulaeji gatunków, redukeji zagęszezenia gatunków. zinian w kluezówyeh wskaznikaeh

Deeyzja ó s'ródówiskówyeli uwarunkówaniaeh znak: WZŚÅZÜ. 1 15.2019Abl z dnia I l grudnia 2010 r.
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in. Sieó kórytarzy ekólógieznyeli stanówi pózóstałnsó najwazniejszyelt liistóryeznyeli dróg
przeniieszezania sie zwierzat:| róslin i grzybów. Skuteezna óeliróna sieei, tj.utrzynianie
włas'eiwegó jej funkejónówania:| gwarantuje stabilnóóó układów przyródniezyeh.

l.Tfiaeltówanie przediniótów óeliróny ww. fórni óebróny przynady:| we właóeiwyrn stanie
óehrnny jest w istótnyin zakresie tózsante z zaeliówaniern wiaseiwegó stanu bióróznóródnóóei
terenu óbjetegó óddziaływaniern inwestyeji:| stad przy' wykluezeniu prawdópódóbieiistwa
istótnegó zaburzenia Funkejónówania siedlisk i gatunków ww. óbszaru Natura 2000z Partia
Krajaórazrn-rega Ujsieta Warty ieln'óniónyeh gatunków, nalezy uznaó.| iz jej realizaeja nie
wpłynie na nią istótnie negatywnie iróznóródnóóó biólógiezna zóstanie zaeliówana
na óbeenyin póziórnie.

Szezególówa analiza prawdópódóbnyeli zrnian eharakterystyk ww. fórrn óehróny
przyrtżtdy:| tj. óbszaru Natura 2000 Ĺtfttśiate Warty PĹCÜSUÜOÍ. Parka Krafaóraaawega Utsiete
Warty. jak i funkejónalntisei óbszaru kórytarzy ekólógieznyeh: Išagrta Ľttsieta Warty titKPrt ~
22 t Lasy Nadartrzaristcte GKPa-ž'äzí', wynikająeyeh rn.in. z ewentualnegó zinniejszenia się
pówierzebni siedlisk,l pówstania trwalyeh zakłóeeri w funkejónówaniu kluezówyeh gatunków:|
przerwania eiąglóóei kótytarzy ekólógieznyeh,r spówódówania tiragnientaeji i utraty siedlisk
lub pópulaeji gatunków, redukeji zagęszezenia gatunków. zinian w kluezówyeh wskaznikaeh

Deeyzja ó s'ródówiskówyeli uwarunkówaniaeh znak: WZŚÅZÜ. 1 15.2019Abl z dnia I l grudnia 2010 r.

Etróna 't

.t'zt'akt' rawerawe, 1002.02 -- raraeiggt, 1003.02 - szfaki zagtagat-ire, tftttfij” - zabaaawa
razłaras'zarta. 1503. 01' pazóywartie .sie aajtradtit-tt z gaspadarstw ttartrat-t-*yat'fttrróƒaktriw
rat-freaeyyrt'yah. 1302.03 t-tf'şdkarstwa, P03. UI - ;rat'awartta 1903. 02 pazysktwarttefttsawartte
zwierzat tattrrt-tryeh. 119030203 eht-irytarrt'e. traet'e. ktasawrttetwa. Gt'ttßó* - tarta raa'zaƒe
.sparta t ataywaega wypóezyrtka, Kttítfi-ft - draptezrttetwa. Realizaeja przedmiótówei
inwestyeji nie jest związana z rnózliwóseia zainiejnwania ww. zagrózeó1 ani tez istótnegó
zwiększenia ieh natężenia, póniewaz dótyezy przebudówy istniejąeej linii kólejówej nr 203:|
w tym nasypów i dwóeb nióstów zlókalizówanyeh na terenie ladówynt pórniedzy rzeka
lótartą.I arzeka Odra. Najbliższe zidentyfikówane stanówiska ww. przedniiótów óehróny
znajduja się w ódleglóóei:

~ ók. 20 rn ó kódzie 911210*¬~ Łegi wierzbówe:| tópólówe, nlszówe i jesiónówe (S'at'teetaat
afba-_fragtttz Papatetara at'óae:| Ataeataa gtattrtasa-trteaaae, ólsy zródliskówe):| któregó
narazóny płat ód stróny półudniówó wsehódniej rnóstu nad Suehódól'eni zóstanie
óznakówany przed ewentualnytni uszkódzeniarni;

¬ ók. 50 rn ó kódzie 3150 ¬- Starórzeeza i naturalne eutróliezne zbiórniki wódne
ze zbinrówiskanii z Nyatprtetarr. Patatatarr. któregó naraznny płat ód stróny półudniówó
wsehódniej inóstu nad Suehódólein zastanie óznakówany przed ewentualnynn
uszkódzenianii;

- ók. 950 ni stanówiskó derkaeza Ĺ'raz erez.

Lókalizaeja przedrniótówegó pt'zedsiewzięeia zóstała zaplanówana ezçseiówó na terenie
Partia Kraƒaórazrn-rega {Ęƒśete Warty. w granieaeh któregó óbówiazuje szereg zakazów.
Zgadnie zart. l? ust. 2 pkt '4) ustawy z dnia ló kwietnia 200-4 r. ó óehrónie przyródy
(Lj. DzU z2013 r.„ póz. 1614 ze ztn.) - zakazy te nie dótyeza realizaeji inwestyeji eelu
publieznegó wrózurnieniu art. Zpkt 5 ustawy zdnia 2? niarea 2003 r. ó planówaniu
i zagóspódarówaniu przestrzennym (Lj. Dz. U. z 2013 r.:I póz. 1945 ze zna), dó której zalieza
się przedniiótówa inwestyeja.

Przebudówa linii kólejówej realizówana będzie w strefie szerókiegó kórytarza
ekólógieznegó rangi krajówej i niiedzynaródówej:| tj. na styku kórytarzy: Bagrta Utrata Warty
GKt-*a - 22 t Lasy Nadadrzariskte (řKƒitt-ŻŜA (littp:ttrnapałtórytarze.plt),r bedąeyeh ezęóeią
szlaku tnigraeyjnegó ósi półnóe - półudnie, t'v'yznaezónyel'l.I rn.in. z uwagi na utrzyrnanie
integi'altiósei sieei Natura 2000. które w przedrniótówej lókalizaeji są szernkie ódpówiednió
na ak. T00 in., natóntiast ód stróny zaehódniej inwestyeji rózeiaga się na szerókóśó 600 - 1000
in. Sieó kórytarzy ekólógieznyeli stanówi pózóstałnsó najwazniejszyelt liistóryeznyeli dróg
przeniieszezania sie zwierzat:| róslin i grzybów. Skuteezna óeliróna sieei, tj.utrzynianie
włas'eiwegó jej funkejónówania:| gwarantuje stabilnóóó układów przyródniezyeh.

l.Tfiaeltówanie przediniótów óeliróny ww. fórni óebróny przynady:| we właóeiwyrn stanie
óehrnny jest w istótnyin zakresie tózsante z zaeliówaniern wiaseiwegó stanu bióróznóródnóóei
terenu óbjetegó óddziaływaniern inwestyeji:| stad przy' wykluezeniu prawdópódóbieiistwa
istótnegó zaburzenia Funkejónówania siedlisk i gatunków ww. óbszaru Natura 2000z Partia
Krajaórazrn-rega Ujsieta Warty ieln'óniónyeh gatunków, nalezy uznaó.| iz jej realizaeja nie
wpłynie na nią istótnie negatywnie iróznóródnóóó biólógiezna zóstanie zaeliówana
na óbeenyin póziórnie.

Szezególówa analiza prawdópódóbnyeli zrnian eharakterystyk ww. fórrn óehróny
przyrtżtdy:| tj. óbszaru Natura 2000 Ĺtfttśiate Warty PĹCÜSUÜOÍ. Parka Krafaóraaawega Utsiete
Warty. jak i funkejónalntisei óbszaru kórytarzy ekólógieznyeh: Išagrta Ľttsieta Warty titKPrt ~
22 t Lasy Nadartrzaristcte GKPa-ž'äzí', wynikająeyeh rn.in. z ewentualnegó zinniejszenia się
pówierzebni siedlisk,l pówstania trwalyeh zakłóeeri w funkejónówaniu kluezówyeh gatunków:|
przerwania eiąglóóei kótytarzy ekólógieznyeh,r spówódówania tiragnientaeji i utraty siedlisk
lub pópulaeji gatunków, redukeji zagęszezenia gatunków. zinian w kluezówyeh wskaznikaeh

Deeyzja ó s'ródówiskówyeli uwarunkówaniaeh znak: WZŚÅZÜ. 1 15.2019Abl z dnia I l grudnia 2010 r.
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afba-_fragtttz Papatetara at'óae:| Ataeataa gtattrtasa-trteaaae, ólsy zródliskówe):| któregó
narazóny płat ód stróny półudniówó wsehódniej rnóstu nad Suehódól'eni zóstanie
óznakówany przed ewentualnytni uszkódzeniarni;

¬ ók. 50 rn ó kódzie 3150 ¬- Starórzeeza i naturalne eutróliezne zbiórniki wódne
ze zbinrówiskanii z Nyatprtetarr. Patatatarr. któregó naraznny płat ód stróny półudniówó
wsehódniej inóstu nad Suehódólein zastanie óznakówany przed ewentualnynn
uszkódzenianii;

- ók. 950 ni stanówiskó derkaeza Ĺ'raz erez.

Lókalizaeja przedrniótówegó pt'zedsiewzięeia zóstała zaplanówana ezçseiówó na terenie
Partia Kraƒaórazrn-rega {Ęƒśete Warty. w granieaeh któregó óbówiazuje szereg zakazów.
Zgadnie zart. l? ust. 2 pkt '4) ustawy z dnia ló kwietnia 200-4 r. ó óehrónie przyródy
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i zagóspódarówaniu przestrzennym (Lj. Dz. U. z 2013 r.:I póz. 1945 ze zna), dó której zalieza
się przedniiótówa inwestyeja.
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in. Sieó kórytarzy ekólógieznyeli stanówi pózóstałnsó najwazniejszyelt liistóryeznyeli dróg
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włas'eiwegó jej funkejónówania:| gwarantuje stabilnóóó układów przyródniezyeh.
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Krajaórazrn-rega Ujsieta Warty ieln'óniónyeh gatunków, nalezy uznaó.| iz jej realizaeja nie
wpłynie na nią istótnie negatywnie iróznóródnóóó biólógiezna zóstanie zaeliówana
na óbeenyin póziórnie.

Szezególówa analiza prawdópódóbnyeli zrnian eharakterystyk ww. fórrn óehróny
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pówierzebni siedlisk,l pówstania trwalyeh zakłóeeri w funkejónówaniu kluezówyeh gatunków:|
przerwania eiąglóóei kótytarzy ekólógieznyeh,r spówódówania tiragnientaeji i utraty siedlisk
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Deeyzja ó s'ródówiskówyeli uwarunkówaniaeh znak: WZŚÅZÜ. 1 15.2019Abl z dnia I l grudnia 2010 r.
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.s'zlctki rot--i-*erot--ve D02. 02 -- rze-"or'rirjgi, 1203.02 - szlaki żeglzrgot-t-'e, 1501.03 - zebrrrjlm--t-'e
rozproszorm. 1503. 01 pozbytfrrmie sie orÜmrirlrit-t" z gospodaj'str-if' don-m tr'jf'tf1r-f'o1) íekfrit-1-'
rekreaejfjf'rych, F0203 wędkarsƒwo, 1403. 01 - po1owonie, 1903. 02 poz-.___ys'kit-tronierirstorze-tie
.zi-t-'ierząƒ Zadar-rych, 1903.02.03 ehuf'ylcu-rz'e, (rz-łeie, klaset-t-'f-Yien-w), (101.08 - .im-'re rodzaje
.sportu i oktyt-w-rego 1+'itczynkz..1, K113. 04 - drapieżƒ?ic'tt-tf'o. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie jest związana z możliwością zainiejmyania ww. zagrożeń, ani też istotnego
zwiększenia ich natężenia, ponieważ dotyczy przebudowy istniejącej linii kolejowej nr 203,
w tym nasypów i dwóch mostów zlokalizowanych na terenie lądowym pomiędzy rzeką
Wartą, arzcką Odrą. Najbliższe zidentyfikowanc stanowiska ww. przedmiotów ochrony
znajdują się w odległości:

- ok. 20 m o kodzie 91E0*-- Łęgi wierzbowc, topolowe, olszowe ijesionowe (Stirlitz-'efron
c.tl1)o-__ƒi"agilí.s', Populetum elbo'e, Ala'erzion glatmoso-imżerzae, olsy z'ródliskowe), którego
narażony płat od strony południowo wschodniej mostu nad Suehodołem zostanie
oznakowany przed ewentualnymi uszkodzeniami;

- ok. 50 m o kodzie 3150 -- Starorzccza i naturalne eutroticzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nienphez'oa, Hummer-*1, którego narażony płat od strony' południowo
wschodniej mostu nad Suchodoł'cm zostanie oznakowany przed ewentualnymi
uszkodzeniami;

- ok. 950 m stanowisko derkacza Crex erex.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zosta-ła zaplanowana częściowo na terenie
Parku Krn/'obrezm-vego Ujście Warty, w granicach którego obowiązuje szereg zakazów.
'/.godnie zart. 17 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'
(tj. I)z.U z2018 r., poz. 1614 ze zm.) - zakazy tc nie dotyczą realizacji inwestycji celu
publicznego wrozumieniu art. '2 pkt 5 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), do której zalicza
się przedmiotowa inwestycja.

Przebudowa linii kolejowej realizowana będzie w strefie szerokiego korytarza
ekologicznego rangi krajowej i międzynarodowej, tj. na styku korytarzy: ßcrgj-'za Ujście War-'ry
GKlf'r-'z - 2.12. i Lasy Nadodj'zce'iskie GKPn-28A (http://mapa.korytarzc.pl/), będących częścią
szlaku migracyjncgo osi północ - południe, wyznaczonych, m.in. z uwagi na utrzymanie
integralności .sieci Natura 2000, które w przedmiotowej lokalizacji są szerokie odpowiednio
na ok. 700 m, natomiast od strony zachodniej inwestycji rozciąga się na szerokość 600 - 1000
m. Sieć korytarzy ekologicznych stanowi pozostałość najważniejszych historycznych dróg
przemieszczania się zwierząt, roślin i grzybów. Skuteczna ochrona sieci, tj.utrzymanic
właściwego jej funkcjonowania, gwarantuje stabilność układów przyrodniczych.

Zachowanie przedmiotów ochrony ww. form ochrony przyrody, we właściwym stanie
ochrony jest w istotnym zakresie tożsame z zachowaniem właśeit-vego stanu bioróżnorodności
terenu objętego oddzia-ływaniem inwestycji, stąd przy wykluczeniu prawdepodobieństwa
istotnego zaburzenia funkcjonowania siedlisk i gatunków ww. obszaru Natura 2000, Parku
Kf-'ąjobrown-wego Ujście l'í'ŹU-'ty ichronionych gatunków, należy uznać, iz jej realizacja nie
wpłynie na nią istotnie negatywnie iróżnorodność biologiczna zostaniel zachowana
na obecnym poziomie.

Szczegółowa analiza prawdopodobnych zmian charakterystyk ww form ochrony
przyrody, tj. obszaru Natura 2000 Ujście Warty Pl.C080001 _. Parku Kraj/'obrazanf'ego Ujście
lfífłrrfy. jak i funkcjonalności obszaru korytarzy ekologicznych: Hagi-te Ujście Warty (111”s -
22 z' Lasy Netiadf-'zeńskie GKPrz-28A, wynikających min. z ewentualnego zmniejszenia się
powierzchni siedlisk, powstania trwałych zakłóceń w funkcjonowaniu kluczowych gatunków,
przerwania ciągłości kotytarzy ekologicznych, spowodowania fragmentacji i utraty siedlisk
lub populacji gatunków, redukcji zagęsze-zenia gatunków, zmian w kluczowych wskaznikach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WZŚ.420.1 15.2019.AN z dnia 1 l grudnia 2019 r.
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wartesei eel'trennej, wykazała, iz przedmietewe przedsięwzięeie nie będzie znaezaee
'add zi al ywa-le na ww. parametry

Kluezówym, w przedmiótówytn rezstrzygnięeiu, byłe uznanie, iz planówana
inwestyeja: nie będzie znaezaee negatywnie eddziaływaó na ebszar Natura 20GB Lfƒśet'a Harry
PLĽĹÍÜSÜOÍH, nie pegarszy spójnesei sieei ebszarów Natura ÊÜÜÜ, tj. pewiazaó między nimi
eraz nie naruszy zakazów ebewiązująeyeh w granieaeh ebszaru Parka Krajaórazawaga
Ĺäƒśeia lftftra'ry, peniewaz stanawi inwastyeję eelu publieznege.

W zwiazku z pewyzszym mezna uznaó, iz zgadnie z aktualnym stanem wiedzy,
detyezaeym m.in. zakresu, skali i redzaju petenejalnege eddziaływania przedmie'tewege
przedsięwzięeia, nie przyezyni się ene de wystąpienia istetnege negatywnege eddziaływania
na ww. farmy eeltreny przyredy, w tym znaeząee negatywnege eddziaływania,
uniemezliwiajaeege badz utrudniająeege esiągnięeie eelów Dyzat'dywy Rady 92f43IEWG
z dnia 21' maja 1992 i". w .sprawia aehzaay .siadz'isk ja'zyƒ'adaiezyeó araz dzikiay' fiaaay
ilfřary, ze względu na które ustanawieny zesta-l ebszar Natura ÊÜÜÜ {.gj'śeia Warty PLŁ'ŠÜROÜÜE,
jak równiez Dyraktyt-ify Paƒ't'aaiaaƒa Eta'apay'skiaga i' Rady 2009;”MFIWE z data 30 Eismpada
.20W r. w sprawia aeóraay dziki-aga ptactwa, ze względu na które ustanewieny zestal ebszar
Natura ZÜÜÜ Ujśaia llf'arfy PĹCÜSÜOÜÍ, zapewniająe jedneezeónie utrzymania sprawnie
funkejemtjaeej, spójnej ekelegieznie, Eurepejskiej Sieei Natura ŻÜUÜ.

Prójektewane przedsięwzięeie prewadzene będzie na terenie dawnej Królewskiej Kelei
Wsehedniej pewstalej w 185? r. W eiągu linii kelejewej nr 203 Tezew-Kestrzyn nad Odrą,
na edeinku ed mastu na rz. Wareie w km 341,3?5 de mestu granieznege na rz. Odrze w kin
3112,28 9, znajduja się następująee zabytki:
- Fragment Twierdzy Kestrzyn wpisanej de rejestru zabytków daeyzja z dnia 18.12.

1963 r. ped nr rejestru zabytków 639 eraz deeyzją z dnia 2.11.19'F6 r. ped nr rajestru
zabytków KOK-l-Ê l ,"76;

- Mast. kelejewy nad tzw. 1Śueltedółem z 1926 r. (dz. nr 61, ebręb 0006 Stare Miasta)
ujęty w wejewódzkiej ewideneji zabytków, nie wpisany de rejestru zabytków,

_ Mast kelejewy na rz. Wareie z 185? r. (dzłfl, ebręb ÜUÜó Stare Miasta:) ujęty
w wejewódzkiej ewideneji zabytków, nie wpisany de rejestru zabytków.
Twierdza Kestrzyn pedlega eehrenie prawnej na pedstawie art. T" pkt 1 ustawy z dnia

23 lipea. 2003 r. ó eehrenie zabytków i epieea nad zabytkami (t.j. Dz. U. z ZÜlS r., pez. 206?
ze zm.) Realizaeja przedsięwzięeia będzie wymagała uzyskania pezweleófuzgednieó
ed Lubuskiegó Wejewódzkiege Kenserwatera Zabytków.

Teren planewanage przedsięwzięeia pełezeny jest w derzeezu Odry. Zadania te zestale
ujęte w rezperządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (DzU. z 2Ü16 r., pez.
1967i) w sprawie aktualizaeji Planu gespedarewania wadami na ebszarze derzeeza Odry i nie
zestale uwzględniane w MasterPianie dla ebszaru derzeeza Odry, jaka inwestyeja megaea
zagrazaó esiagnięeiu eelów sredewiskewyeh dla jednelityeh ezęsei wód.

Przebudówywana linia kelej ewa znajduje się na ebszarze:
- jednelitej ezęsei wód pewierzehniewyeh [JCWÜ e nazwie Watta e'd Neteei de ujseia

e kedzie PLRW60Ü0211399 e statusie silnie zmienienej ezęsei wód. Oeena stanu ww.
.ICWP ekreslena zestała jake zła. Celem s'redewiskewym jest esiągnięeie debrege
petenejalu ekelegieznege; inezliwesó migraeji erganizmów wódnyeh
na edeinku eieku istetnege - Warta w ebrębie .TCWF i debrege stanu ebemieznege.
Częsó wód stanewi ebszar przeznaezany de eehreny siedlisk lub gatunków, e któryeb
mewa w przepisaeh ustawy z dnia 16 kwietnia žtlü-'il r. ó eehrenie przyredy (t.j. Dzll.
z 2(113 r., pez.1614 ze zm), dla któryeh utrzymanie lub peprawa startu wód jest
waznym ezynnikiein w ieh eehrónie. Oeena ryzyka nieesiągnięeia eelów
sredewiskewyeh wyznaezenyelt dla tej JCWP jest zagrezena, z ódstępstwem -
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Strena 3

wartesei eel'trennej, wykazała, iz przedmietewe przedsięwzięeie nie będzie znaezaee
'add zi al ywa-le na ww. parametry

Kluezówym, w przedmiótówytn rezstrzygnięeiu, byłe uznanie, iz planówana
inwestyeja: nie będzie znaezaee negatywnie eddziaływaó na ebszar Natura 20GB Lfƒśet'a Harry
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W zwiazku z pewyzszym mezna uznaó, iz zgadnie z aktualnym stanem wiedzy,
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uniemezliwiajaeege badz utrudniająeege esiągnięeie eelów Dyzat'dywy Rady 92f43IEWG
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1963 r. ped nr rejestru zabytków 639 eraz deeyzją z dnia 2.11.19'F6 r. ped nr rajestru
zabytków KOK-l-Ê l ,"76;

- Mast. kelejewy nad tzw. 1Śueltedółem z 1926 r. (dz. nr 61, ebręb 0006 Stare Miasta)
ujęty w wejewódzkiej ewideneji zabytków, nie wpisany de rejestru zabytków,

_ Mast kelejewy na rz. Wareie z 185? r. (dzłfl, ebręb ÜUÜó Stare Miasta:) ujęty
w wejewódzkiej ewideneji zabytków, nie wpisany de rejestru zabytków.
Twierdza Kestrzyn pedlega eehrenie prawnej na pedstawie art. T" pkt 1 ustawy z dnia

23 lipea. 2003 r. ó eehrenie zabytków i epieea nad zabytkami (t.j. Dz. U. z ZÜlS r., pez. 206?
ze zm.) Realizaeja przedsięwzięeia będzie wymagała uzyskania pezweleófuzgednieó
ed Lubuskiegó Wejewódzkiege Kenserwatera Zabytków.

Teren planewanage przedsięwzięeia pełezeny jest w derzeezu Odry. Zadania te zestale
ujęte w rezperządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (DzU. z 2Ü16 r., pez.
1967i) w sprawie aktualizaeji Planu gespedarewania wadami na ebszarze derzeeza Odry i nie
zestale uwzględniane w MasterPianie dla ebszaru derzeeza Odry, jaka inwestyeja megaea
zagrazaó esiagnięeiu eelów sredewiskewyeh dla jednelityeh ezęsei wód.

Przebudówywana linia kelej ewa znajduje się na ebszarze:
- jednelitej ezęsei wód pewierzehniewyeh [JCWÜ e nazwie Watta e'd Neteei de ujseia

e kedzie PLRW60Ü0211399 e statusie silnie zmienienej ezęsei wód. Oeena stanu ww.
.ICWP ekreslena zestała jake zła. Celem s'redewiskewym jest esiągnięeie debrege
petenejalu ekelegieznege; inezliwesó migraeji erganizmów wódnyeh
na edeinku eieku istetnege - Warta w ebrębie .TCWF i debrege stanu ebemieznege.
Częsó wód stanewi ebszar przeznaezany de eehreny siedlisk lub gatunków, e któryeb
mewa w przepisaeh ustawy z dnia 16 kwietnia žtlü-'il r. ó eehrenie przyredy (t.j. Dzll.
z 2(113 r., pez.1614 ze zm), dla któryeh utrzymanie lub peprawa startu wód jest
waznym ezynnikiein w ieh eehrónie. Oeena ryzyka nieesiągnięeia eelów
sredewiskewyeh wyznaezenyelt dla tej JCWP jest zagrezena, z ódstępstwem -

Üeeyzja e sródówiskewyeb uwarunkewaaiaeit znak: WZŚÅEÜ. 1 15.2ÜIÜAN z dnia l 1 grudnia ZÜIEŠL r.

Strena 3

wartesei eel'trennej, wykazała, iz przedmietewe przedsięwzięeie nie będzie znaezaee
'add zi al ywa-le na ww. parametry

Kluezówym, w przedmiótówytn rezstrzygnięeiu, byłe uznanie, iz planówana
inwestyeja: nie będzie znaezaee negatywnie eddziaływaó na ebszar Natura 20GB Lfƒśet'a Harry
PLĽĹÍÜSÜOÍH, nie pegarszy spójnesei sieei ebszarów Natura ÊÜÜÜ, tj. pewiazaó między nimi
eraz nie naruszy zakazów ebewiązująeyeh w granieaeh ebszaru Parka Krajaórazawaga
Ĺäƒśeia lftftra'ry, peniewaz stanawi inwastyeję eelu publieznege.

W zwiazku z pewyzszym mezna uznaó, iz zgadnie z aktualnym stanem wiedzy,
detyezaeym m.in. zakresu, skali i redzaju petenejalnege eddziaływania przedmie'tewege
przedsięwzięeia, nie przyezyni się ene de wystąpienia istetnege negatywnege eddziaływania
na ww. farmy eeltreny przyredy, w tym znaeząee negatywnege eddziaływania,
uniemezliwiajaeege badz utrudniająeege esiągnięeie eelów Dyzat'dywy Rady 92f43IEWG
z dnia 21' maja 1992 i". w .sprawia aehzaay .siadz'isk ja'zyƒ'adaiezyeó araz dzikiay' fiaaay
ilfřary, ze względu na które ustanawieny zesta-l ebszar Natura ÊÜÜÜ {.gj'śeia Warty PLŁ'ŠÜROÜÜE,
jak równiez Dyraktyt-ify Paƒ't'aaiaaƒa Eta'apay'skiaga i' Rady 2009;”MFIWE z data 30 Eismpada
.20W r. w sprawia aeóraay dziki-aga ptactwa, ze względu na które ustanewieny zestal ebszar
Natura ZÜÜÜ Ujśaia llf'arfy PĹCÜSÜOÜÍ, zapewniająe jedneezeónie utrzymania sprawnie
funkejemtjaeej, spójnej ekelegieznie, Eurepejskiej Sieei Natura ŻÜUÜ.

Prójektewane przedsięwzięeie prewadzene będzie na terenie dawnej Królewskiej Kelei
Wsehedniej pewstalej w 185? r. W eiągu linii kelejewej nr 203 Tezew-Kestrzyn nad Odrą,
na edeinku ed mastu na rz. Wareie w km 341,3?5 de mestu granieznege na rz. Odrze w kin
3112,28 9, znajduja się następująee zabytki:
- Fragment Twierdzy Kestrzyn wpisanej de rejestru zabytków daeyzja z dnia 18.12.

1963 r. ped nr rejestru zabytków 639 eraz deeyzją z dnia 2.11.19'F6 r. ped nr rajestru
zabytków KOK-l-Ê l ,"76;

- Mast. kelejewy nad tzw. 1Śueltedółem z 1926 r. (dz. nr 61, ebręb 0006 Stare Miasta)
ujęty w wejewódzkiej ewideneji zabytków, nie wpisany de rejestru zabytków,

_ Mast kelejewy na rz. Wareie z 185? r. (dzłfl, ebręb ÜUÜó Stare Miasta:) ujęty
w wejewódzkiej ewideneji zabytków, nie wpisany de rejestru zabytków.
Twierdza Kestrzyn pedlega eehrenie prawnej na pedstawie art. T" pkt 1 ustawy z dnia

23 lipea. 2003 r. ó eehrenie zabytków i epieea nad zabytkami (t.j. Dz. U. z ZÜlS r., pez. 206?
ze zm.) Realizaeja przedsięwzięeia będzie wymagała uzyskania pezweleófuzgednieó
ed Lubuskiegó Wejewódzkiege Kenserwatera Zabytków.

Teren planewanage przedsięwzięeia pełezeny jest w derzeezu Odry. Zadania te zestale
ujęte w rezperządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (DzU. z 2Ü16 r., pez.
1967i) w sprawie aktualizaeji Planu gespedarewania wadami na ebszarze derzeeza Odry i nie
zestale uwzględniane w MasterPianie dla ebszaru derzeeza Odry, jaka inwestyeja megaea
zagrazaó esiagnięeiu eelów sredewiskewyeh dla jednelityeh ezęsei wód.

Przebudówywana linia kelej ewa znajduje się na ebszarze:
- jednelitej ezęsei wód pewierzehniewyeh [JCWÜ e nazwie Watta e'd Neteei de ujseia

e kedzie PLRW60Ü0211399 e statusie silnie zmienienej ezęsei wód. Oeena stanu ww.
.ICWP ekreslena zestała jake zła. Celem s'redewiskewym jest esiągnięeie debrege
petenejalu ekelegieznege; inezliwesó migraeji erganizmów wódnyeh
na edeinku eieku istetnege - Warta w ebrębie .TCWF i debrege stanu ebemieznege.
Częsó wód stanewi ebszar przeznaezany de eehreny siedlisk lub gatunków, e któryeb
mewa w przepisaeh ustawy z dnia 16 kwietnia žtlü-'il r. ó eehrenie przyredy (t.j. Dzll.
z 2(113 r., pez.1614 ze zm), dla któryeh utrzymanie lub peprawa startu wód jest
waznym ezynnikiein w ieh eehrónie. Oeena ryzyka nieesiągnięeia eelów
sredewiskewyeh wyznaezenyelt dla tej JCWP jest zagrezena, z ódstępstwem -

Üeeyzja e sródówiskewyeb uwarunkewaaiaeit znak: WZŚÅEÜ. 1 15.2ÜIÜAN z dnia l 1 grudnia ZÜIEŠL r.

Strona 8

wartości ochronnej, 1i--vykazała, izprzedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco
oddzia-lywa'ło na ww. parametry

Kluczowym, w przedmit')towy1n rozstrzygnięciu, było uznanie, iż planowana
inwestycja: nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Ujście Win-'ry
PLĆĹĹŸUSOtMĹ, nie pogorszy spójności sieci obszarów Natura 2000, tj. powiązań między nimi
oraz nie naruszy zakazów' obowiązujących w granicach obszaru Par-'ku Krajobraz:)i--i-"ego
Ĺz'jście lft'fífiriy, poniewaz stanowi inwestycję celu publicznego.

W związku z powyższym mozna uznać, iz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy,
dotyczącym m.in. zakresu, skali i rodzaju potencjalnego oddziaływania przedmiottmfego
przedsięwzięcia, nie przyczyni się ono do wystąpienia istotnego negatywnego oddziaływania
na ww. formy ochrony przyrody, w tym znacząco negatywnego oddziaływania,
uniemozlix-yiajaccgo bądż utrudniajacego osiągnięcie celów Dyreklyi--if'y Rudy 92/43/EWG
z dnia 2! faq/'a 1992 r. w .s'prcmf'ie (_)ehƒ-"m-ij." .s'iediisk pf'zyƒ'odriiczych 01-'c dzikiej' firm-ry
iflorj-f, ze względu na które ustanowiony zosta-ł obszar` Natura 2000 Ujście Warty }-)L(_.'()800()] ,
jak również Dyreldyi-i-y Parlamentu Europe/'skiego i Rciidy 2009/147/I'VE z dnia 3 0 listopada
2009 i". w sprcn'if'ie ocfl-irof-iy dzikiego piach-wii. ze względu na które ustanowiony został obszar
Natura 2000 (_Ü'ście War-'ry PLĆĹL'OSOOÜÍ, zapewniając jednocześnie utrzymanie sprawnie
funkcjonujacej, spójnej ekologicznie, Europejskiej Sieci Natura 2000.

Projektowane przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie dawnej Królewskiej Kolei
Wschodniej powstałej w 1857 r. W ciagu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn nad Odra,
na odcinku od mostu na rz. Warcie w km 341,375 do mostu granicznego na rz. Odrze w km
342,289, znajduja się następujące zabytki:
- Fragment Twierdzy Kostrzyn wpisanej do rejestru zabytków decyzja z dnia 18.12.

1963 r. pod nr rejestru zabytków 639 oraz decyzja z dnia 2.11.1976 r. pod nr rejestru
zabytków KOK-l-81/76;

- Most. kolejowy nad tzw. Suchodołem z 1926 r. (dz. nr 61, obręb 0006 Stare Miasto)
ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie wpisany do rejestru zabytków;

- Most kolejowy na rz. Warcie z 1857 r. (dz.2/1, obręb 0006 Stare Miasto:) ujęty
w x-yojewódzkiej ewidencji zabytków, nie wpisany do rejestru zabytków.
Twierdza Kostrzyn podlega ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia

23 lipca. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067
ze zm). Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała uzyskania pozwoleń/uzgodniei'i
od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w dorzeczu Odry. Zadanie to zostało
ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (DzU. z 2016 r., poz.
1967) w sprawie z-tktualizacji Planu gospodarowania x'vodami na obszarze dorzecza Odry i nie
zostalo uwzględnione w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Odry, jako inwestycja mogąca
zagrazae osiągnięciu celów środowiskowych dlajednolitych części wód.

Przcbudowywana linia kolejm 'a znajduje się na obszarze:
- jednolitej części wód powierzchniowych (_JCWP) o nazwie Warta od Noteci do ujścia

o kodzie _PLRW6000211899 o statusie silnie zmienionej części wód. Ocena stanu ww.
.ICWP określona została jako zła. Celem Środowiskowym jest osiągnięcie dobrego
potencjału ekologicznego; mozliwość migracji organizmów wodnych
na odcinku cieku istotnego _ Warta w obrębie .lCWP i dobrego stanu chemicznego.
Część wód stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dzll.
z 2018 r., poz.1614 ze zm), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie. Ocena ryzyka nieosiagnięcia celów
środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWP jest zagrożona, z odstępstwem -

Decyzja o środtn-i-'iskowych uwarunkowaniach znak: WZŚ.420. 1 15.20 I 9.AN z dnia l l grudnia 2019 r.
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przedłużenie te1minu esiagnięcia celu de 2027 r., ze względu na brak mezliwcści
technicznych;

- jednelitej części wcd pcwicrzclinicwycb (.ICWP) e nazwie Odra cd Nysy Łuzyckicj
de 1w'arty c kedzie RW600Ü211?999 e statusie silnie zmienidnej części wdd. Ocena
stanu ww. ÃCWP ckreślcna zestal'a jake zła. Celem śrcdcwiskcwyin jest csiagnięcie
debrege petencjału ekelcgicznege';I 111czliwcśc migracji crganizmc-w wednycli
na cdcinku cicku istetnegc - Odra w cbrębie ÃCWP i debrcgc stanu c11e111iez11ege.
Częśc wcd stanewi cbszar przeznaczcny dc ucbreny siedlisk lub gatunkc'w,| c ktc'rych
mewa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 20114 r. e cchrenie przyredy (t.j. DzU.
z 2018 r.:I pez.1614 ze zm.). dla ktdrycli utrzymanie lub pcprawa stanu we'd jest
waznym czynnikiem w ich cchrenie. Ocena ryzyka niccsiagnięcia ccl'św
śrcdcwiskcwycli wyznaczcnych dla tej .ICWP jest zagrczcna, z udstępstwem -
przedłużenie terminu csiagnięeia celu de 202? r.. ze względu 11a brak mezliweści
technicznych;

~ jednelitcj części wdd pedziemnych (JCWPd) GWGÜÜÜÍŠS. ktdrej stan ileścicwy
ckreślcnc jakc duijr'ry.| a stan chemiczny jakc słaby. Celem śrcdcwiskuwym jest dcbry
stan chemiczny craz debry stan ileścicwy. Ocena ryzyka niecsiągnięcia ccldw
śrcdcwiskcwych jest zagrezena z cdstępstwem - przedłuzcnie terminu csiagnięcia celu
śrcdewiskcwege z uwagi na brak mezliweści technicznych. JCWF'd zgednie z Planem
zestaia wyznaczcna, jakc częśc wcd przeznaczcna dc pcbcru wcdy na petrzeby
zaepatrzenia ludneśei w wedę de spezycia;

H jednclitej części wód pedziemnycb (JCWPd) GWÓÜÜÜ-śtl, które] stan ileścicwy jak
i chemiczny ckreślcnc jake dcbry. Celem średnwiskcwym jest utrzymanie dcbrcge
stanu chemicznege eraz debrege stanu ilcściewegc. Ocena ryzyka niccsiągnięcia celdw
śrudcwiskewych jest niezagrezena, nie ustanewicnc edstępstw. JCWPd zgednie
z Planem zestała wyznaczdna:| jakc częśc wdd przeznaczcna dc peberu wady
na pctrzeby zaepatrzenia ludncści w wedę de spezycia.
Przedsięwzięcie lezy pcza cbszarami Glewnych rzibiiżirnik'św d Pcdziemnych.
Przedmietcwa inwestycja przechedzi częściewe przez ebszary szczególnege zagrczenia

pcwc'dzia, na ktmych ebcwiązują przepisy ustawyzzdnia 20 lipca 201'?r r. - Prawe wcdne
(Lj. z 2013 r..| pcz. 2268 ze zm.) Wyższe wymagania w zakresie cchrc'ny
przeciwpc'wcdzidwej,ł jak i spławnc'ści rzeki Odry.. są jedna z przyczyn budcwy ncwej
przeprawy mcstewej w ciagu linii kclcjcwej. a plancwane przedsięwzięcie jest ściśle
zwiazane z ta inwestycja i ma na celu pudnicsienie i dcstcscwanie niwelcty tbi-dw
na dcjezdzie de mcstu.

W sąsiedztwie terenu realizacji przedsięwzięcia znajduje się ebszar eehreny
bezpeśrcdniej kemunalnegc ujęcia wcdy pedziemnej pcłczcncgc przy ul. (iranicznej
w Kcstrzynie nad Od1a, ustancwicnegc decyzja Staresty Gerzewskiege z dnia 26 lutcgb
2014 1. znak. BŚ-OŚ. 63211221113. Zgudnie z ww. dekumentem 11a te1enic cchicny
bezpnśrcdniej ujęcia (ktcry jest cdpewiednie eznakewany iegredzcny),ł zabrania się
uzytkcwania gruntdw de celdw niezwiazanych z eksplcatacja ujęcia wedy. Prejektcwane
rebcty prcwadzene będą w ebrębie cbecnie zajmewanegc przez linię pasa gruntu. Plancwane
przedsięwzięcie nie będzie:| zatem naruszac zapisdw decyzji Starcsty Gcrzcwskiegc.

Prace plancwane w ramach realizacji przedsięwzięcia nie będa wykenywane w kcrycie
rzeki Üdry craz Warty. Od struny pcłudniewc-zachcdniej będa cne prewadzene w cdległdści
ek. ÍÜÜ m cd keryta Üdryę| zaś ed struny pełnccnc-wschedniej plac budcwy będzie
zlukalizcwany w uk. 10 m cd brzegu Warty. Nic przewiduje się usuwania rcślinncści
brzcgcwej stanewiącej naturalny butbr przechwytujacy np. spływ zawiesiny. W związku
z pcwyzszym craz z uwagi na niewielką skale prac w całej zlewni .ICW plancwane działania
nie będą miały znaczącege wpływu 11a elementy biclegiczneę hydremcrfelcgiczne

Decyzja c' średcwiskcwycb uwarunkcwaniacii znak: WZŚ.420.I 15.2Ü19J'1N z dnia 1 | grudnia 21.111;I r.
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przedłużenie te1minu esiagnięcia celu de 2027 r., ze względu na brak mezliwcści
technicznych;

- jednelitej części wcd pcwicrzclinicwycb (.ICWP) e nazwie Odra cd Nysy Łuzyckicj
de 1w'arty c kedzie RW600Ü211?999 e statusie silnie zmienidnej części wdd. Ocena
stanu ww. ÃCWP ckreślcna zestal'a jake zła. Celem śrcdcwiskcwyin jest csiagnięcie
debrege petencjału ekelcgicznege';I 111czliwcśc migracji crganizmc-w wednycli
na cdcinku cicku istetnegc - Odra w cbrębie ÃCWP i debrcgc stanu c11e111iez11ege.
Częśc wcd stanewi cbszar przeznaczcny dc ucbreny siedlisk lub gatunkc'w,| c ktc'rych
mewa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 20114 r. e cchrenie przyredy (t.j. DzU.
z 2018 r.:I pez.1614 ze zm.). dla ktdrycli utrzymanie lub pcprawa stanu we'd jest
waznym czynnikiem w ich cchrenie. Ocena ryzyka niccsiagnięcia ccl'św
śrcdcwiskcwycli wyznaczcnych dla tej .ICWP jest zagrczcna, z udstępstwem -
przedłużenie terminu csiagnięeia celu de 202? r.. ze względu 11a brak mezliweści
technicznych;

~ jednelitcj części wdd pedziemnych (JCWPd) GWGÜÜÜÍŠS. ktdrej stan ileścicwy
ckreślcnc jakc duijr'ry.| a stan chemiczny jakc słaby. Celem śrcdcwiskuwym jest dcbry
stan chemiczny craz debry stan ileścicwy. Ocena ryzyka niecsiągnięcia ccldw
śrcdcwiskcwych jest zagrezena z cdstępstwem - przedłuzcnie terminu csiagnięcia celu
śrcdewiskcwege z uwagi na brak mezliweści technicznych. JCWF'd zgednie z Planem
zestaia wyznaczcna, jakc częśc wcd przeznaczcna dc pcbcru wcdy na petrzeby
zaepatrzenia ludneśei w wedę de spezycia;

H jednclitej części wód pedziemnycb (JCWPd) GWÓÜÜÜ-śtl, które] stan ileścicwy jak
i chemiczny ckreślcnc jake dcbry. Celem średnwiskcwym jest utrzymanie dcbrcge
stanu chemicznege eraz debrege stanu ilcściewegc. Ocena ryzyka niccsiągnięcia celdw
śrudcwiskewych jest niezagrezena, nie ustanewicnc edstępstw. JCWPd zgednie
z Planem zestała wyznaczdna:| jakc częśc wdd przeznaczcna dc peberu wady
na pctrzeby zaepatrzenia ludncści w wedę de spezycia.
Przedsięwzięcie lezy pcza cbszarami Glewnych rzibiiżirnik'św d Pcdziemnych.
Przedmietcwa inwestycja przechedzi częściewe przez ebszary szczególnege zagrczenia

pcwc'dzia, na ktmych ebcwiązują przepisy ustawyzzdnia 20 lipca 201'?r r. - Prawe wcdne
(Lj. z 2013 r..| pcz. 2268 ze zm.) Wyższe wymagania w zakresie cchrc'ny
przeciwpc'wcdzidwej,ł jak i spławnc'ści rzeki Odry.. są jedna z przyczyn budcwy ncwej
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de 1w'arty c kedzie RW600Ü211?999 e statusie silnie zmienidnej części wdd. Ocena
stanu ww. ÃCWP ckreślcna zestal'a jake zła. Celem śrcdcwiskcwyin jest csiagnięcie
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na cdcinku cicku istetnegc - Odra w cbrębie ÃCWP i debrcgc stanu c11e111iez11ege.
Częśc wcd stanewi cbszar przeznaczcny dc ucbreny siedlisk lub gatunkc'w,| c ktc'rych
mewa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 20114 r. e cchrenie przyredy (t.j. DzU.
z 2018 r.:I pez.1614 ze zm.). dla ktdrycli utrzymanie lub pcprawa stanu we'd jest
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z Planem zestała wyznaczdna:| jakc częśc wdd przeznaczcna dc peberu wady
na pctrzeby zaepatrzenia ludncści w wedę de spezycia.
Przedsięwzięcie lezy pcza cbszarami Glewnych rzibiiżirnik'św d Pcdziemnych.
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rebcty prcwadzene będą w ebrębie cbecnie zajmewanegc przez linię pasa gruntu. Plancwane
przedsięwzięcie nie będzie:| zatem naruszac zapisdw decyzji Starcsty Gcrzcwskiegc.

Prace plancwane w ramach realizacji przedsięwzięcia nie będa wykenywane w kcrycie
rzeki Üdry craz Warty. Od struny pcłudniewc-zachcdniej będa cne prewadzene w cdległdści
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brzcgcwej stanewiącej naturalny butbr przechwytujacy np. spływ zawiesiny. W związku
z pcwyzszym craz z uwagi na niewielką skale prac w całej zlewni .ICW plancwane działania
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przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2027 r., ze względu na brak mozliwości
technicznych;

- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Odra od Nysy Łużyckiej
do Warty o kodzie RW60002117999 o statusie silnie zmienionej części wód. Ocena
stanu ww. .1(1l określona zosta-ła jako zła. Celem środowiskowym _jest osiągnięcie
dobrego potencjału ekologicznego; możliwośc migracji organizmów wodnych
na odcinku cieku istotnego - Odra w obrębie JCWP i dobrego stanu chemicznego.
Część wód stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków; o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
z 2018 r., por/„1614 ze zm), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie. Ocena ryzyka nicosiagnięcia celów
środowiskowych wyznaczonych dla tej .ICWP jest zagrożona, z odstępstwem -
przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2027 r.. ze względu na brak możliwości
technicznych;

- jednolitej części wód podziemnych (ĹJCWPd) GWót10033; której stan ilościowy
określono jako dobry, a stan chemiczny jako słaby. Celem środowiskowym jest dobry
stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych jest zagrożona z odstępstwem - przedłużenie terminu osiągnięcia celu
środowiskowego z uwagi na brak możliwości teelmieznych. JCWPd zgodnie z Planem
została wyznaczona, jako część wód przeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia;

- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) GW600040, której stan ilościowy jak
i chemiczny określono jako dobry. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego
stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Ocena ryzyka nieosiagnięeia celów
środowiskowych jest niezagrozona, nie ustanowiono odstępstw. .ICWPd zgodnie
z Planem została wyznaczona; jako część wód przeznaczona do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.
Przedsięwzięcie leży poza obszarami Głównych '/.biorników Wód Podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja przechodzi częściowo przez obszary szczególnego zagrożenia

powodzia, na których obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
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przeciwpowodzioi-vej_; jak i spławności rzeki Odry; sa jedna z przyczyn budowy nowej
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z powyższym oraz z uwagi na niewielka skale prac w całej zlewni .ICW planowane działania
nie będa mia-ły znaczącego wpływu na elementy biologiczne; hydromorfologiczne
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(cgraniczcnic przepływu, naruszenie struktury dna craz ciągłesci mcrfclcgiezncj) eraz
tizykechciniczne jcdnclitych części wdd.

Przedsięwzięcie nie będzie tez cddzialywałc negatywnie na stan ilcseicwy i chemiczny
JCWPd. Plancwane prace rczbidrkcwc detyczacc Jrundamcntt'wy nie będą zrcdłem emisji
zanieczyszczeń de gruntu i dc wdd pcdziemnyeh. Wykcnanic tych rebdt w csłenic scian
szczelnych ma zapcbicgac napływcwi dc wykcpu wdd gruntcwyeh. Wendy cpadcwc
z tcrcwiska, dccelcwc trafią kclcktcrem dc ziemi, na nieuzytki na terenie zalcwcwym, pcza
kcrytcm rzeki Odry na granicy działek l i 61 w cbrębic (1006.

Bicrac pcd uwagę skalę uraz charakter inwestycji cbejmujaccj przebudcwę 32'3 m
cdeinka linii kelejewej, a takze zaplancwane na etapie realizacji icksplcataeji działania
minimalizującc, mczna stwierdzic, ze pre'jcktcwana inwestycja nie wpłynie na stan wcd i nie
unicmezliwi esiągnięcic dcbrcgc stanufpctcnejału wcd. W zwiazku z pcwyzszym, realizacja
przedmictcwcge przedsięwzięcia nie będzie miała wplywu na esiągnięeie celcw
srcdcwiskcwyeli ckreslcnycli w Planie gcspcdarewania wcdami na cbszarzc dcrzccza Odry.
Pewyzszc pctwicrdziła cpinia Ministra Gcspcdarki Mcrskicj i Żeglugi Śrcdlądewej.

Dla prcjcktcwancgc przedsięwzięcia, pe jcgc zrealizcwaniu nie przewiduje się ryzyka
katastrcf naturalnych ibudcwlanych. Przedsięwzięcie jest pedcjmcwanc ze względu
na kcnieczncse dcstcscwania niwelety tcrcw dc mcstu kclejcwegc nad rzeką Odrą, ktcry jest
w złym stanie technicznym i stancwi zagrczenie dla etcezenia, w tym rdwniez srcdewiska
naturalncgc. Ozięki realizacji cbu prcjektcw, ryzykc te zestanic zncutralizcwanc.

Że względu na charakter inwestycji, nie spcwcdujc cna jakichkclwiek zmian
klimatycznych, gdyz w trakcie jej tunkejcncwania nie będa wytwarzane gazy cicplarniane ani
inne substancje mcgace przyczynic się dc zmian klimatu. Przedsięwzięcie będzie
zrealizewanc w spcscb zgcdny ze wszystkimi standardami stcscwanymi dla tcgc typu
cbiektdw, dlatcgc tez ewentualne zmiany klimatu nie pcwinny spcwcdcwae naruszenia jcge
kcnstrukcji, czy tez utrudnicń w funkejcncwaniu.

Bezpesi'ednic wykerzystanic zasebdw naturalnych nie dctyczy plancwanegc
przedsięwzięcia.

Mczliwcsc kumulcwania się cddzialywati dctyezye mcze ckrcsu realizacji w przypadku
wystąpienia innych inwestycji w rejcnie plancwanegc przedsięwzięcia, w szezegdlncsci
w cbrębic kcryta Warty i Odry, realizcwanyeh w tym samym bądz zblizenym ckresie.
W cbrębie cbszaru związancgc z prcjektcwana inwestycja, planewane sa prace dctyezace
m.i.n. mcdernizaeji Odry granicznej (przebudcwa cstrcg), budewy ebwcdnicy Kcstrzyna
w ciągu drcgi krajcwcj nr 31, rczbidrka i budcwa mcstu drcgewegc w ciągu drcgi krajcwcj
nr 31 craz newa przeprawa w ciagu dregi krajcwcj nr 22. Ze względu na brak danych
na temat harmcnegramu prac i szezcgdłewyeh inticrmacji e zakresie rcbdt, niemczliwc jest
ckreslcnic prawdepedebicnstwa kumulaeji eddziaływan z tymi inwestycjami. Jednak skala,
charakter i lckalizaeja plancwanej przebudcwy linii kclcjewcj, pewedują iz ewentualne
cddziaływania c charakterze skumulewanym z innymi przedsięwzięciami, nie będą miały
charakteru znaczącegc.

Przedmictcwcj inwestycji nie dctyezy art. 248 ustawy z dnia 2? kwietnia ÊÜÜl r. -
Prawe cchrcny srcdcwiska (tj. z 2019 r., pcz. 1396 ze zm), e zakładach stwarzajacyeh
zagrezcnic wystąpienia pewaznych awarii przemysłewych. Nie stwierdzene rdwniez
kcnieeznesei ustanewienia cbszaru cgraniczcncgc uzytkcwania w trybie alt. 135 wr'cyt.
ustawy.

Przedsięwzięcie będzie rcalizcwanc w cdlcglcsei kilkuset metrcw cd granicy pclskc-
niemieckiej. ,lcdnakzc, ze względu na charakter i cgraniczcny zakres cddziaływania
przedsięwzięcia, nie przewiduje się mczliwesci wystąpienia transgraniczncgc cddzialywania
przedmictcwcgc przedsięwzięcia ua srcdcwiskc.
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szczelnych ma zapcbicgac napływcwi dc wykcpu wdd gruntcwyeh. Wendy cpadcwc
z tcrcwiska, dccelcwc trafią kclcktcrem dc ziemi, na nieuzytki na terenie zalcwcwym, pcza
kcrytcm rzeki Odry na granicy działek l i 61 w cbrębic (1006.

Bicrac pcd uwagę skalę uraz charakter inwestycji cbejmujaccj przebudcwę 32'3 m
cdeinka linii kelejewej, a takze zaplancwane na etapie realizacji icksplcataeji działania
minimalizującc, mczna stwierdzic, ze pre'jcktcwana inwestycja nie wpłynie na stan wcd i nie
unicmezliwi esiągnięcic dcbrcgc stanufpctcnejału wcd. W zwiazku z pcwyzszym, realizacja
przedmictcwcge przedsięwzięcia nie będzie miała wplywu na esiągnięeie celcw
srcdcwiskcwyeli ckreslcnycli w Planie gcspcdarewania wcdami na cbszarzc dcrzccza Odry.
Pewyzszc pctwicrdziła cpinia Ministra Gcspcdarki Mcrskicj i Żeglugi Śrcdlądewej.

Dla prcjcktcwancgc przedsięwzięcia, pe jcgc zrealizcwaniu nie przewiduje się ryzyka
katastrcf naturalnych ibudcwlanych. Przedsięwzięcie jest pedcjmcwanc ze względu
na kcnieczncse dcstcscwania niwelety tcrcw dc mcstu kclejcwegc nad rzeką Odrą, ktcry jest
w złym stanie technicznym i stancwi zagrczenie dla etcezenia, w tym rdwniez srcdewiska
naturalncgc. Ozięki realizacji cbu prcjektcw, ryzykc te zestanic zncutralizcwanc.

Że względu na charakter inwestycji, nie spcwcdujc cna jakichkclwiek zmian
klimatycznych, gdyz w trakcie jej tunkejcncwania nie będa wytwarzane gazy cicplarniane ani
inne substancje mcgace przyczynic się dc zmian klimatu. Przedsięwzięcie będzie
zrealizewanc w spcscb zgcdny ze wszystkimi standardami stcscwanymi dla tcgc typu
cbiektdw, dlatcgc tez ewentualne zmiany klimatu nie pcwinny spcwcdcwae naruszenia jcge
kcnstrukcji, czy tez utrudnicń w funkejcncwaniu.

Bezpesi'ednic wykerzystanic zasebdw naturalnych nie dctyczy plancwanegc
przedsięwzięcia.

Mczliwcsc kumulcwania się cddzialywati dctyezye mcze ckrcsu realizacji w przypadku
wystąpienia innych inwestycji w rejcnie plancwanegc przedsięwzięcia, w szezegdlncsci
w cbrębic kcryta Warty i Odry, realizcwanyeh w tym samym bądz zblizenym ckresie.
W cbrębie cbszaru związancgc z prcjektcwana inwestycja, planewane sa prace dctyezace
m.i.n. mcdernizaeji Odry granicznej (przebudcwa cstrcg), budewy ebwcdnicy Kcstrzyna
w ciągu drcgi krajcwcj nr 31, rczbidrka i budcwa mcstu drcgewegc w ciągu drcgi krajcwcj
nr 31 craz newa przeprawa w ciagu dregi krajcwcj nr 22. Ze względu na brak danych
na temat harmcnegramu prac i szezcgdłewyeh inticrmacji e zakresie rcbdt, niemczliwc jest
ckreslcnic prawdepedebicnstwa kumulaeji eddziaływan z tymi inwestycjami. Jednak skala,
charakter i lckalizaeja plancwanej przebudcwy linii kclcjewcj, pewedują iz ewentualne
cddziaływania c charakterze skumulewanym z innymi przedsięwzięciami, nie będą miały
charakteru znaczącegc.

Przedmictcwcj inwestycji nie dctyezy art. 248 ustawy z dnia 2? kwietnia ÊÜÜl r. -
Prawe cchrcny srcdcwiska (tj. z 2019 r., pcz. 1396 ze zm), e zakładach stwarzajacyeh
zagrezcnic wystąpienia pewaznych awarii przemysłewych. Nie stwierdzene rdwniez
kcnieeznesei ustanewienia cbszaru cgraniczcncgc uzytkcwania w trybie alt. 135 wr'cyt.
ustawy.

Przedsięwzięcie będzie rcalizcwanc w cdlcglcsei kilkuset metrcw cd granicy pclskc-
niemieckiej. ,lcdnakzc, ze względu na charakter i cgraniczcny zakres cddziaływania
przedsięwzięcia, nie przewiduje się mczliwesci wystąpienia transgraniczncgc cddzialywania
przedmictcwcgc przedsięwzięcia ua srcdcwiskc.

Decyzja c sredcwiskcwyeh uwarunkcwaniaclt znak: WZŚÅÊÜÄ 15.2Ü19.AN z dnia l l grudnia 2019 r.

łE'ltrtma l Ü'

(cgraniczcnic przepływu, naruszenie struktury dna craz ciągłesci mcrfclcgiezncj) eraz
tizykechciniczne jcdnclitych części wdd.

Przedsięwzięcie nie będzie tez cddzialywałc negatywnie na stan ilcseicwy i chemiczny
JCWPd. Plancwane prace rczbidrkcwc detyczacc Jrundamcntt'wy nie będą zrcdłem emisji
zanieczyszczeń de gruntu i dc wdd pcdziemnyeh. Wykcnanic tych rebdt w csłenic scian
szczelnych ma zapcbicgac napływcwi dc wykcpu wdd gruntcwyeh. Wendy cpadcwc
z tcrcwiska, dccelcwc trafią kclcktcrem dc ziemi, na nieuzytki na terenie zalcwcwym, pcza
kcrytcm rzeki Odry na granicy działek l i 61 w cbrębic (1006.

Bicrac pcd uwagę skalę uraz charakter inwestycji cbejmujaccj przebudcwę 32'3 m
cdeinka linii kelejewej, a takze zaplancwane na etapie realizacji icksplcataeji działania
minimalizującc, mczna stwierdzic, ze pre'jcktcwana inwestycja nie wpłynie na stan wcd i nie
unicmezliwi esiągnięcic dcbrcgc stanufpctcnejału wcd. W zwiazku z pcwyzszym, realizacja
przedmictcwcge przedsięwzięcia nie będzie miała wplywu na esiągnięeie celcw
srcdcwiskcwyeli ckreslcnycli w Planie gcspcdarewania wcdami na cbszarzc dcrzccza Odry.
Pewyzszc pctwicrdziła cpinia Ministra Gcspcdarki Mcrskicj i Żeglugi Śrcdlądewej.

Dla prcjcktcwancgc przedsięwzięcia, pe jcgc zrealizcwaniu nie przewiduje się ryzyka
katastrcf naturalnych ibudcwlanych. Przedsięwzięcie jest pedcjmcwanc ze względu
na kcnieczncse dcstcscwania niwelety tcrcw dc mcstu kclejcwegc nad rzeką Odrą, ktcry jest
w złym stanie technicznym i stancwi zagrczenie dla etcezenia, w tym rdwniez srcdewiska
naturalncgc. Ozięki realizacji cbu prcjektcw, ryzykc te zestanic zncutralizcwanc.

Że względu na charakter inwestycji, nie spcwcdujc cna jakichkclwiek zmian
klimatycznych, gdyz w trakcie jej tunkejcncwania nie będa wytwarzane gazy cicplarniane ani
inne substancje mcgace przyczynic się dc zmian klimatu. Przedsięwzięcie będzie
zrealizewanc w spcscb zgcdny ze wszystkimi standardami stcscwanymi dla tcgc typu
cbiektdw, dlatcgc tez ewentualne zmiany klimatu nie pcwinny spcwcdcwae naruszenia jcge
kcnstrukcji, czy tez utrudnicń w funkejcncwaniu.

Bezpesi'ednic wykerzystanic zasebdw naturalnych nie dctyczy plancwanegc
przedsięwzięcia.

Mczliwcsc kumulcwania się cddzialywati dctyezye mcze ckrcsu realizacji w przypadku
wystąpienia innych inwestycji w rejcnie plancwanegc przedsięwzięcia, w szezegdlncsci
w cbrębic kcryta Warty i Odry, realizcwanyeh w tym samym bądz zblizenym ckresie.
W cbrębie cbszaru związancgc z prcjektcwana inwestycja, planewane sa prace dctyezace
m.i.n. mcdernizaeji Odry granicznej (przebudcwa cstrcg), budewy ebwcdnicy Kcstrzyna
w ciągu drcgi krajcwcj nr 31, rczbidrka i budcwa mcstu drcgewegc w ciągu drcgi krajcwcj
nr 31 craz newa przeprawa w ciagu dregi krajcwcj nr 22. Ze względu na brak danych
na temat harmcnegramu prac i szezcgdłewyeh inticrmacji e zakresie rcbdt, niemczliwc jest
ckreslcnic prawdepedebicnstwa kumulaeji eddziaływan z tymi inwestycjami. Jednak skala,
charakter i lckalizaeja plancwanej przebudcwy linii kclcjewcj, pewedują iz ewentualne
cddziaływania c charakterze skumulewanym z innymi przedsięwzięciami, nie będą miały
charakteru znaczącegc.

Przedmictcwcj inwestycji nie dctyezy art. 248 ustawy z dnia 2? kwietnia ÊÜÜl r. -
Prawe cchrcny srcdcwiska (tj. z 2019 r., pcz. 1396 ze zm), e zakładach stwarzajacyeh
zagrezcnic wystąpienia pewaznych awarii przemysłewych. Nie stwierdzene rdwniez
kcnieeznesei ustanewienia cbszaru cgraniczcncgc uzytkcwania w trybie alt. 135 wr'cyt.
ustawy.

Przedsięwzięcie będzie rcalizcwanc w cdlcglcsei kilkuset metrcw cd granicy pclskc-
niemieckiej. ,lcdnakzc, ze względu na charakter i cgraniczcny zakres cddziaływania
przedsięwzięcia, nie przewiduje się mczliwesci wystąpienia transgraniczncgc cddzialywania
przedmictcwcgc przedsięwzięcia ua srcdcwiskc.

Decyzja c sredcwiskcwyeh uwarunkcwaniaclt znak: WZŚÅÊÜÄ 15.2Ü19.AN z dnia l l grudnia 2019 r.

łE'ltrtma l Ü'

(cgraniczcnic przepływu, naruszenie struktury dna craz ciągłesci mcrfclcgiezncj) eraz
tizykechciniczne jcdnclitych części wdd.

Przedsięwzięcie nie będzie tez cddzialywałc negatywnie na stan ilcseicwy i chemiczny
JCWPd. Plancwane prace rczbidrkcwc detyczacc Jrundamcntt'wy nie będą zrcdłem emisji
zanieczyszczeń de gruntu i dc wdd pcdziemnyeh. Wykcnanic tych rebdt w csłenic scian
szczelnych ma zapcbicgac napływcwi dc wykcpu wdd gruntcwyeh. Wendy cpadcwc
z tcrcwiska, dccelcwc trafią kclcktcrem dc ziemi, na nieuzytki na terenie zalcwcwym, pcza
kcrytcm rzeki Odry na granicy działek l i 61 w cbrębic (1006.

Bicrac pcd uwagę skalę uraz charakter inwestycji cbejmujaccj przebudcwę 32'3 m
cdeinka linii kelejewej, a takze zaplancwane na etapie realizacji icksplcataeji działania
minimalizującc, mczna stwierdzic, ze pre'jcktcwana inwestycja nie wpłynie na stan wcd i nie
unicmezliwi esiągnięcic dcbrcgc stanufpctcnejału wcd. W zwiazku z pcwyzszym, realizacja
przedmictcwcge przedsięwzięcia nie będzie miała wplywu na esiągnięeie celcw
srcdcwiskcwyeli ckreslcnycli w Planie gcspcdarewania wcdami na cbszarzc dcrzccza Odry.
Pewyzszc pctwicrdziła cpinia Ministra Gcspcdarki Mcrskicj i Żeglugi Śrcdlądewej.

Dla prcjcktcwancgc przedsięwzięcia, pe jcgc zrealizcwaniu nie przewiduje się ryzyka
katastrcf naturalnych ibudcwlanych. Przedsięwzięcie jest pedcjmcwanc ze względu
na kcnieczncse dcstcscwania niwelety tcrcw dc mcstu kclejcwegc nad rzeką Odrą, ktcry jest
w złym stanie technicznym i stancwi zagrczenie dla etcezenia, w tym rdwniez srcdewiska
naturalncgc. Ozięki realizacji cbu prcjektcw, ryzykc te zestanic zncutralizcwanc.

Że względu na charakter inwestycji, nie spcwcdujc cna jakichkclwiek zmian
klimatycznych, gdyz w trakcie jej tunkejcncwania nie będa wytwarzane gazy cicplarniane ani
inne substancje mcgace przyczynic się dc zmian klimatu. Przedsięwzięcie będzie
zrealizewanc w spcscb zgcdny ze wszystkimi standardami stcscwanymi dla tcgc typu
cbiektdw, dlatcgc tez ewentualne zmiany klimatu nie pcwinny spcwcdcwae naruszenia jcge
kcnstrukcji, czy tez utrudnicń w funkejcncwaniu.

Bezpesi'ednic wykerzystanic zasebdw naturalnych nie dctyczy plancwanegc
przedsięwzięcia.

Mczliwcsc kumulcwania się cddzialywati dctyezye mcze ckrcsu realizacji w przypadku
wystąpienia innych inwestycji w rejcnie plancwanegc przedsięwzięcia, w szezegdlncsci
w cbrębic kcryta Warty i Odry, realizcwanyeh w tym samym bądz zblizenym ckresie.
W cbrębie cbszaru związancgc z prcjektcwana inwestycja, planewane sa prace dctyezace
m.i.n. mcdernizaeji Odry granicznej (przebudcwa cstrcg), budewy ebwcdnicy Kcstrzyna
w ciągu drcgi krajcwcj nr 31, rczbidrka i budcwa mcstu drcgewegc w ciągu drcgi krajcwcj
nr 31 craz newa przeprawa w ciagu dregi krajcwcj nr 22. Ze względu na brak danych
na temat harmcnegramu prac i szezcgdłewyeh inticrmacji e zakresie rcbdt, niemczliwc jest
ckreslcnic prawdepedebicnstwa kumulaeji eddziaływan z tymi inwestycjami. Jednak skala,
charakter i lckalizaeja plancwanej przebudcwy linii kclcjewcj, pewedują iz ewentualne
cddziaływania c charakterze skumulewanym z innymi przedsięwzięciami, nie będą miały
charakteru znaczącegc.

Przedmictcwcj inwestycji nie dctyezy art. 248 ustawy z dnia 2? kwietnia ÊÜÜl r. -
Prawe cchrcny srcdcwiska (tj. z 2019 r., pcz. 1396 ze zm), e zakładach stwarzajacyeh
zagrezcnic wystąpienia pewaznych awarii przemysłewych. Nie stwierdzene rdwniez
kcnieeznesei ustanewienia cbszaru cgraniczcncgc uzytkcwania w trybie alt. 135 wr'cyt.
ustawy.

Przedsięwzięcie będzie rcalizcwanc w cdlcglcsei kilkuset metrcw cd granicy pclskc-
niemieckiej. ,lcdnakzc, ze względu na charakter i cgraniczcny zakres cddziaływania
przedsięwzięcia, nie przewiduje się mczliwesci wystąpienia transgraniczncgc cddzialywania
przedmictcwcgc przedsięwzięcia ua srcdcwiskc.

Decyzja c sredcwiskcwyeh uwarunkcwaniaclt znak: WZŚÅÊÜÄ 15.2Ü19.AN z dnia l l grudnia 2019 r.

Strona l 0

(ograniczenie przepływu, naruszenie struktury dna oraz ciągłości morfologicznej) oraz
iizj-"koel'iemiczne jednolityel't części wód.

Przedsięwzięcie nie będzie też oddzia-ływało negatywnie na stan ilościowy i chemiczny
.ICW Pd. Planet-'wane prace rozbiórkowe dotyczące fundamentów nie będą zródłem emisji
zanieczyszezci'i do gruntu i do wód podziemnych. Wykonanie tych robót w osłonie ścian
szczelnych ma zapobiegać napływowi do wykopu wód gruntowych. Wody opadowe
z torowiska, docelowo trafią kolektorem do ziemi, na nieużytki na terenie zalewowym, poza
korytem rzeki Odry na granicy dzia-lek 1 i 61 w obrębie 0006.

Biorąc pod uwagę skalę oraz charakter inwestycji obejmującej przebudowę 820 n'1
odcinka linii kolejowej, a także zaplanowane na etapie realizacji ieksploatacji dzia-lania
minimalizująec, można stwierdzić, że projektowana inwestycja nie wpłynie na stan wód i nie
uniemożliwi osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód. W związku z powyższym, realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów
środowiskot-yych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Powyższe potwierdziła opinia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dla projektowanego przedsięwzięcia, po jego zrealizowania nie przewiduje się ryzyka
katastrof naturalnych ibudowlanych. Przedsięwzięcie jest podejmowane ze względu
na konieczność dostosowania niwelety torów do mostu kolejowego nad rzeką Odrą, który jest
w złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla otoczenia, w tym również środowiska
naturalnego. Dzięki realizacji obu projektów, ryzyko to zostanie zneutralizowane.

Że względu na charakter' inwestycji, nie spowoduje ona jakichkolwiek zmian
klimatycznych, gdyż w trakcie _jej funkcjonowania nie będą wytwarzane gazy cieplarniane ani
inne substancje mogące. przyczynić się do zmian klimatu. Przedsięwzięcie będzie
zrealizowane w sposób zgodny zc wszystkimi standardami stosowanymi dla tego typu
obiektów, dlatego też ewentualne zmiany klimatu nie powinny spowodować naruszenia jego
konstrukcji, czy też utrudnien w funkcjonowaniu.

Bezpośrednie wykorzystanie zasobów naturalnych nie dotyczy planowanego
przedsięwzięcia.

Możliwość kumulowania się oddziaływań dotyczyć może okresu realizacji w przypadku
wystąpienia innych inwestycji w rejonie planowanego przedsięwzięcia, w szczególności
w obrębie koryta Warty i Odry, realizowanych w tym samym bądż zbliżonym okresie.
W obrębie obszaru związanego z projektowaną inwestycją, planowane są prace dotyczące
min. modernizacji Odry granicznej (przebudowa ostróg), budowy obwodnicy Kostrzyna
w ciągu drogi krajowej nr 31, rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi krajowej
nr 31 oraz nowa przeprawa w ciągu drogi krajowej nr 22. Ze względu na brak danych
na temat. hen'monogran'tu prac i szczegółowych informacji o zakresie robót, niel'nozlit-ye jest
określenie prawdopodobicństwa kumulacji oddziaływań z tymi inwestycjami. Jednak skala,
charakter i lokalizacja planowanej przebudowy linii kolejowej, powodują iż ewentualne
oddziałyx-yania o charakterze skumulowanym z innymi przedsięwzięciami, nie będą miały
charakteru znaczącego.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczy art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (tj. z 2019 r., poz. 1396 ze zm), o zakładach stwarzających
zagrożenie wystąpienia _poważnych awarii przemysłowych. Nie stwierdzono równiez
konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w trybie art. 135 w/cyt.
ustawy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości kilkuset metrów od granicy polsko-
niemieckicj. Jednakże, ze względu na charakter i ograniczony zakres oddziaływania
przedsięwzięcia, nie prze-widuje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WZŚ.420.1 15.'2019.AN z dnia l l grudnia 2019 r.



Strcna l 1

Binrac pcd uwagę uwarunkewania zwiazane z kwalil'ikewaniem przedsięwzięcia
dc przepr'cwadzenia cceny cddziaływania na s'rcdcwiskc, ckreslcne w art. 63 ustawy c OOŚ,
pn analizie wnicsku c wydanie decyzji c srcdcwiskcwych uwarunkewaniach, karty
infcrmacyjnej craz uzyskanych cpinii crganu inspekcji sanitarnej i crganu właściwegc
dc wydania cccny wedncprawncj, stwierdzcnc brak kcnieczncsci przeprcwadzenia eceny
cddzialywania na srcdcwiskc dla rczpatrywanegc przedsięwzięcia.

W pkt l niniejszej decyzji, działając na pcdstawie art. 34 ust. la ustawy c OOŚ
ckreslcnc istctne warunki kcrzystania ze srcdcwiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ktdre
maja na celu wykluczenie lub zminimalizcwanie cddziaływania inwestycji na ww. farmy
cchrcny przyrcdy. Warunek ckrcs'lcny w pkt 1.1 pczwala na uniknięcie istctncgn
negatywnegc cddzialywania na chrcnicne siedliska przyrcdnieze Natura 20110. Natcmiast
warunek ckreslcny w pkt 11.2 ma na celu zabezpieczanie cscbnikdw herpctcfauny przed ich
nieumyślnym zabiciem badz ckaleczeniern.

cdnie z art. 8-11 ust. 2 ustawy c' OOŚ, w pkt 11 decyzji ckreslcac, ze charakterystyka
przedsięwzięcia stancwi załącznik nr 1 dc decyzji.

W mysl art. lÜ §1 Kpa, pismem z dnia 15 listcpada 2019 r. pciniiermewanc strcny
pcstępewania c zgremadzeniu calcs'ci materiału dcwcdcwegc w sprawie e wydanie decyzji
c srcdcwiskcwych uwarunkcwaniach dla analizcwanegc przedsięwzięcia craz c mczliwcsci
wypcwiedzcnia się w terminie 7 dni, cc dc zebranych dcwcddw i materia-lew. Na skutek
przedmictcwegc zawiadamienia, zadna ze strcn nie zapcznała się z aktami sprawy.

W związku z pcwyzszym craz w cparciu c cytcwanc na wstępie przepisy crzcczcnc jak
w sentencji.

POUCLŁENIE
Od niniejszej decyzji sluzy strcncm prawe wniesienia cdwełania dc Generalnegc

Dyrektcra Ochrcny Śrcdcwiska, za pcśrednictwem Regicnalnegc Dyrektcra Ochrcny
Śrcdewiska w Gcrzcwie Wlkp., w terminie czternastu dni cd daty deręczcnia.

W trakcie biegu terminu dc wniesienia cdwełania strcna mcze zrzcc się prawa
dc wniesienia cdwełania wcbec crganu administracji publicznej, ktdry wydał decyzję.
Ż. dniem dcręczenia crgancwi administracji publicznej cswiadczenia e zrzeczcniu się prawa
dc wniesienia cdwełania przez cstatnią ze strcn pcstępcwania, decyzja staje się cstatcczna
i prawcmncna.
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Strcna l 1

Binrac pcd uwagę uwarunkewania zwiazane z kwalil'ikewaniem przedsięwzięcia
dc przepr'cwadzenia cceny cddziaływania na s'rcdcwiskc, ckreslcne w art. 63 ustawy c OOŚ,
pn analizie wnicsku c wydanie decyzji c srcdcwiskcwych uwarunkewaniach, karty
infcrmacyjnej craz uzyskanych cpinii crganu inspekcji sanitarnej i crganu właściwegc
dc wydania cccny wedncprawncj, stwierdzcnc brak kcnieczncsci przeprcwadzenia eceny
cddzialywania na srcdcwiskc dla rczpatrywanegc przedsięwzięcia.

W pkt l niniejszej decyzji, działając na pcdstawie art. 34 ust. la ustawy c OOŚ
ckreslcnc istctne warunki kcrzystania ze srcdcwiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ktdre
maja na celu wykluczenie lub zminimalizcwanie cddziaływania inwestycji na ww. farmy
cchrcny przyrcdy. Warunek ckrcs'lcny w pkt 1.1 pczwala na uniknięcie istctncgn
negatywnegc cddzialywania na chrcnicne siedliska przyrcdnieze Natura 20110. Natcmiast
warunek ckreslcny w pkt 11.2 ma na celu zabezpieczanie cscbnikdw herpctcfauny przed ich
nieumyślnym zabiciem badz ckaleczeniern.

cdnie z art. 8-11 ust. 2 ustawy c' OOŚ, w pkt 11 decyzji ckreslcac, ze charakterystyka
przedsięwzięcia stancwi załącznik nr 1 dc decyzji.

W mysl art. lÜ §1 Kpa, pismem z dnia 15 listcpada 2019 r. pciniiermewanc strcny
pcstępewania c zgremadzeniu calcs'ci materiału dcwcdcwegc w sprawie e wydanie decyzji
c srcdcwiskcwych uwarunkcwaniach dla analizcwanegc przedsięwzięcia craz c mczliwcsci
wypcwiedzcnia się w terminie 7 dni, cc dc zebranych dcwcddw i materia-lew. Na skutek
przedmictcwegc zawiadamienia, zadna ze strcn nie zapcznała się z aktami sprawy.

W związku z pcwyzszym craz w cparciu c cytcwanc na wstępie przepisy crzcczcnc jak
w sentencji.

POUCLŁENIE
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dc wniesienia cdwełania wcbec crganu administracji publicznej, ktdry wydał decyzję.
Ż. dniem dcręczenia crgancwi administracji publicznej cswiadczenia e zrzeczcniu się prawa
dc wniesienia cdwełania przez cstatnią ze strcn pcstępcwania, decyzja staje się cstatcczna
i prawcmncna.
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Strona l l

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zwiazane z kwalil'ikowaniem przedsięwzięcia
do przeprowi-idzcnia ocenylr oddziaływania na środowisko, określone w art.. 63 ustawy o OOŚ,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty
informacyjnej oraz uzyskanych opinii organu inspekcji sanitarnej i organu właściwego
do wydania oceny wodnoprawnej, stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

W pkt 1 niniejszej decyzji, działając na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o OOŚ
określono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, które
maja na celu wykluczenie lub zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na ww. formy
ochrony przyrody. Warunek określony w pkt 1.1 pozwala na uniknięcie istotnego
negatywnego oddziaływania na chronione siedliska przyrodnicze Natura 2000. Natomiast
warunek określony w pkt 11.2 ma na celu zabezpieczanie osobników hcrpetofauny przed ich
nieumyślnym zabiciem badz okaleezeniem.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o OOŚ.l w pkt 11 decyzji określono,l ze charakterystyka
przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

W myśl art.. 10 §1 Kpa, pismem z dnia 15 listopada 2019 r. poinformowano strony
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POUCZENIE
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skarbowej (tj. Dz. 1.1. z 2010 r., poz. 1000 ze zm.) zal. częśc 1 pkt dS.

Decyzja o środowiskowych uwarunkox-yaniacłi znak: WZŚ.420.1 15.2019.AN z dnia 1 I grudnia 2019 r.
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Ütraynuiia:
1 .

T.

Kryaiyna Araaakiawiaa ~ pałnainacnik
SWFĹĹÍÜ Canaulting Sp. z aa.
ai. I. łąyakawakiaga, "II-641 Saaac'ain;
Polskie Kalaja Panstwowe Spółka .akcyjna
Üadaiai Ĺ'łaapadarawania Niaruahainaśaiami w Parnania
ai. Niapaalagłaśai H, ćl-STE Paanan;
Fanaia-'awa Gaapaaaraiwa Wadna Wady Palakia
Ragianalny Zaraaa Gaaaadarki Warinaj w Saaaaainia
łFarna Paniaraanaka 13A. 'FÜ-ÜEÜ Saaaaain;
Panatwaa-'a Gaapadaratwa Wadna Wady Palakia
Ragianalny Zaraad Gaapariarki Wodnej w Paanania
L1I. Chiahawa 4;'31 ć I-ÜÜ3 Faanan;
Miasta K'aalrayn nad Odrą
ul. Grani'aana 2, ÜŰ-ŁÜÜ Kaatrayn nad Odra;
Krajawy Ośradak Waparaia Raināatwa
Oddaiał Taranawy w Garaawia Wiaikapalakiin
ul. Myślibaraka 32, 66-4ÜÜ Üaraaw Wlkp;
Aa.

Da wiadamaśai:
1.
2.

il'ai'iatwawy Pawiatawy [napakt'ar Sanitarny w Garaawia Wlkp;
Minister Gaapadarki Marskiaj i Zagiugi Srúdladawaj.
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Strona 12

Otrzymuia:
l. Krystyna Araszkiex-y'icz - pełnomocnik

SWFĹÍO Consulting; Sp. z o.o.
ul. I. łąyskowskiego; 71-641 Szczecin;

2. Polskie Koleje Panstx-'rowe Spółka Akcyjna
Oddział (Íiospodartm'ania Nieruchomościami w Poznaniu
Al. Niept'idległości 8, 61-875 Poznań;

'3. Pai'istwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny" Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin;

4. Par'istx-'rowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4;"8; 6 l-003 Poznań;

J. Miasto Kostrzyn nad Odra
ul. Graniczna 2; 66-470 Kostrzyn nad Odrą;

6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddzial Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Myśliborska 32; 66-400 Gorzów Wlkp;

7. Aa.

Do wiadomości:
l. Państwowy Powiatox-vy inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp;
2. Minister Gospodarki Morskiej 1 Ÿegluüi Śródladowei

Decyzja o środowiskowych uwarunktm'aniach znak: WZŚ.420.1 15.2019.AN z dnia 1 1 grudnia 2019 r.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik nr l fin dccyzji c srcdcwisknwych uwarunkawaniach
znak: WZSAZÜJISJÜIQAN z dnia 11 grudnia 2019 r.

cHARkKTaRYsTYka Pacsaslcwzlscla

Pi'scdmintcni inwcstycji j'ssl przcbndnwa linii knlcjnwnj nr 2Ü3 'lcszcw-Knsirzyn
(w zwiazku a knniccsnnscia dnstnsnwania jcj dn pracbudnwywancgn granicsncgn ninstn
knlcjnwcgn w km 6151,1 rzcki Odry) wraz s rnsbic'rką, l::›u':l':1¬1wą,ł rcinnntcm, pracbudc'wą
i rnabnclnwą infrastruktury knlcjnwcj i infrastruktury knlidująccj a' plancwanşfm
przcdsięwsiçcicm. Prnjckinwanc nsbrźltyJr prnwadsnnc będą w ramach nbccnic sajmnwancgn
pasa gruntu. Prscdsicwsięcic nbcjmnwałn będaic ndcinck linii knlcjnwcj nr 2Ü3 w km
341:.430 dn 342,3ÜÜ, czyli nnmięday sachndnim prsycsnłkicm mnstu knlcjnwcgn na rsccc
Warcic i wschc'dnirn praycsnłkicm prnjcktnwancgn mnstu knlcjnwcgn granicsncgn na rzccc
Odrac+ Na ndcinku tym, pnsa nasypcrn kc'lcjcrwyrn,ł występują 2 nbickty insynicryjnc: mc'st
nad Snchnclc'icin w km 341„8?2 nrarJ wiadukt nad ul. (inrsynską w km 3421.1?5.

Prscdsięwaiçcic nbcjmic tcrcn nk. 3 ha, natnrniast sama inwcstycja 'Lc' pracbudnwa
nk. 820 m ndcinka ukladu tnrnwcgn.

Zakrcs mbc't tc:
- pracbndnwa dragi wcwnętrancj -~ nl. Gnrsynskicj w zakrcsic wymaganym praca

budnwç nc'wcgn wiaduktu,
_ budnwa cicmcntúw ndwndnicnia,|

- prscłnżcnic i sabcapiccacnic istnicjacych pracwndnw sabudnwanych w tnrnwisku pnaa
icrcn rnbc't nawicrnchnicfwycn,|

ü rnsbic'rka isinicjąccj nawicrschni tnrnwcji, rnsbudnwa i prcfilnwanic skarp nasypu
knlcj'irwcgc'=

- ułcscnic gcnwłnkniny na sscrnknsci tnrnwiskai
_ aabudnwa nnwcj nawicrschni tc'rnwcj,
-- aabudnwa szyn pracjs'cic'wych za nnicktcin innstnwym na rzc'cc 'fłnzirscz|
w aabudnwa prscwndc'w i uraądacn SRK,ł

- pndbicic i rcgulacja tnrnw z usupcłnicnicm tłucaniai prnlilnwanicm skarp trnnwiska:I
- prscbudnwa mnstu knlcjnwcgn w km 341,3?2 linii knlcjnwcj nr 203 nad Suchndnłcm,

w cclu dnsinsnwania dn prnjcktnwancj niwclcty nras aktualnic nhnwiaaujacych
przcnisnw,

- rnabinrka istnicjaccgn i budnwa nc'wcgn wiaduktu knlcjnwcgn w krn 3421?'5 linii
knlcjnwcj nr 2133 nad ul. Ünraynską, a dnsinsnwanicm dn prnjcktnwancj niwclcty.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
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pasa gruntu. Prscdsicwsięcic nbcjmnwałn będaic ndcinck linii knlcjnwcj nr 2Ü3 w km
341:.430 dn 342,3ÜÜ, czyli nnmięday sachndnim prsycsnłkicm mnstu knlcjnwcgn na rsccc
Warcic i wschc'dnirn praycsnłkicm prnjcktnwancgn mnstu knlcjnwcgn granicsncgn na rzccc
Odrac+ Na ndcinku tym, pnsa nasypcrn kc'lcjcrwyrn,ł występują 2 nbickty insynicryjnc: mc'st
nad Snchnclc'icin w km 341„8?2 nrarJ wiadukt nad ul. (inrsynską w km 3421.1?5.

Prscdsięwaiçcic nbcjmic tcrcn nk. 3 ha, natnrniast sama inwcstycja 'Lc' pracbudnwa
nk. 820 m ndcinka ukladu tnrnwcgn.

Zakrcs mbc't tc:
- pracbndnwa dragi wcwnętrancj -~ nl. Gnrsynskicj w zakrcsic wymaganym praca

budnwç nc'wcgn wiaduktu,
_ budnwa cicmcntúw ndwndnicnia,|

- prscłnżcnic i sabcapiccacnic istnicjacych pracwndnw sabudnwanych w tnrnwisku pnaa
icrcn rnbc't nawicrnchnicfwycn,|

ü rnsbic'rka isinicjąccj nawicrschni tnrnwcji, rnsbudnwa i prcfilnwanic skarp nasypu
knlcj'irwcgc'=

- ułcscnic gcnwłnkniny na sscrnknsci tnrnwiskai
_ aabudnwa nnwcj nawicrschni tc'rnwcj,
-- aabudnwa szyn pracjs'cic'wych za nnicktcin innstnwym na rzc'cc 'fłnzirscz|
w aabudnwa prscwndc'w i uraądacn SRK,ł

- pndbicic i rcgulacja tnrnw z usupcłnicnicm tłucaniai prnlilnwanicm skarp trnnwiska:I
- prscbudnwa mnstu knlcjnwcgn w km 341,3?2 linii knlcjnwcj nr 203 nad Suchndnłcm,

w cclu dnsinsnwania dn prnjcktnwancj niwclcty nras aktualnic nhnwiaaujacych
przcnisnw,

- rnabinrka istnicjaccgn i budnwa nc'wcgn wiaduktu knlcjnwcgn w krn 3421?'5 linii
knlcjnwcj nr 2133 nad ul. Ünraynską, a dnsinsnwanicm dn prnjcktnwancj niwclcty.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik nr l fin dccyzji c srcdcwisknwych uwarunkawaniach
znak: WZSAZÜJISJÜIQAN z dnia 11 grudnia 2019 r.

cHARkKTaRYsTYka Pacsaslcwzlscla

Pi'scdmintcni inwcstycji j'ssl przcbndnwa linii knlcjnwnj nr 2Ü3 'lcszcw-Knsirzyn
(w zwiazku a knniccsnnscia dnstnsnwania jcj dn pracbudnwywancgn granicsncgn ninstn
knlcjnwcgn w km 6151,1 rzcki Odry) wraz s rnsbic'rką, l::›u':l':1¬1wą,ł rcinnntcm, pracbudc'wą
i rnabnclnwą infrastruktury knlcjnwcj i infrastruktury knlidująccj a' plancwanşfm
przcdsięwsiçcicm. Prnjckinwanc nsbrźltyJr prnwadsnnc będą w ramach nbccnic sajmnwancgn
pasa gruntu. Prscdsicwsięcic nbcjmnwałn będaic ndcinck linii knlcjnwcj nr 2Ü3 w km
341:.430 dn 342,3ÜÜ, czyli nnmięday sachndnim prsycsnłkicm mnstu knlcjnwcgn na rsccc
Warcic i wschc'dnirn praycsnłkicm prnjcktnwancgn mnstu knlcjnwcgn granicsncgn na rzccc
Odrac+ Na ndcinku tym, pnsa nasypcrn kc'lcjcrwyrn,ł występują 2 nbickty insynicryjnc: mc'st
nad Snchnclc'icin w km 341„8?2 nrarJ wiadukt nad ul. (inrsynską w km 3421.1?5.

Prscdsięwaiçcic nbcjmic tcrcn nk. 3 ha, natnrniast sama inwcstycja 'Lc' pracbudnwa
nk. 820 m ndcinka ukladu tnrnwcgn.

Zakrcs mbc't tc:
- pracbndnwa dragi wcwnętrancj -~ nl. Gnrsynskicj w zakrcsic wymaganym praca

budnwç nc'wcgn wiaduktu,
_ budnwa cicmcntúw ndwndnicnia,|

- prscłnżcnic i sabcapiccacnic istnicjacych pracwndnw sabudnwanych w tnrnwisku pnaa
icrcn rnbc't nawicrnchnicfwycn,|

ü rnsbic'rka isinicjąccj nawicrschni tnrnwcji, rnsbudnwa i prcfilnwanic skarp nasypu
knlcj'irwcgc'=

- ułcscnic gcnwłnkniny na sscrnknsci tnrnwiskai
_ aabudnwa nnwcj nawicrschni tc'rnwcj,
-- aabudnwa szyn pracjs'cic'wych za nnicktcin innstnwym na rzc'cc 'fłnzirscz|
w aabudnwa prscwndc'w i uraądacn SRK,ł

- pndbicic i rcgulacja tnrnw z usupcłnicnicm tłucaniai prnlilnwanicm skarp trnnwiska:I
- prscbudnwa mnstu knlcjnwcgn w km 341,3?2 linii knlcjnwcj nr 203 nad Suchndnłcm,

w cclu dnsinsnwania dn prnjcktnwancj niwclcty nras aktualnic nhnwiaaujacych
przcnisnw,

- rnabinrka istnicjaccgn i budnwa nc'wcgn wiaduktu knlcjnwcgn w krn 3421?'5 linii
knlcjnwcj nr 2133 nad ul. Ünraynską, a dnsinsnwanicm dn prnjcktnwancj niwclcty.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik nr l fin dccyzji c srcdcwisknwych uwarunkawaniach
znak: WZSAZÜJISJÜIQAN z dnia 11 grudnia 2019 r.

cHARkKTaRYsTYka Pacsaslcwzlscla

Pi'scdmintcni inwcstycji j'ssl przcbndnwa linii knlcjnwnj nr 2Ü3 'lcszcw-Knsirzyn
(w zwiazku a knniccsnnscia dnstnsnwania jcj dn pracbudnwywancgn granicsncgn ninstn
knlcjnwcgn w km 6151,1 rzcki Odry) wraz s rnsbic'rką, l::›u':l':1¬1wą,ł rcinnntcm, pracbudc'wą
i rnabnclnwą infrastruktury knlcjnwcj i infrastruktury knlidująccj a' plancwanşfm
przcdsięwsiçcicm. Prnjckinwanc nsbrźltyJr prnwadsnnc będą w ramach nbccnic sajmnwancgn
pasa gruntu. Prscdsicwsięcic nbcjmnwałn będaic ndcinck linii knlcjnwcj nr 2Ü3 w km
341:.430 dn 342,3ÜÜ, czyli nnmięday sachndnim prsycsnłkicm mnstu knlcjnwcgn na rsccc
Warcic i wschc'dnirn praycsnłkicm prnjcktnwancgn mnstu knlcjnwcgn granicsncgn na rzccc
Odrac+ Na ndcinku tym, pnsa nasypcrn kc'lcjcrwyrn,ł występują 2 nbickty insynicryjnc: mc'st
nad Snchnclc'icin w km 341„8?2 nrarJ wiadukt nad ul. (inrsynską w km 3421.1?5.

Prscdsięwaiçcic nbcjmic tcrcn nk. 3 ha, natnrniast sama inwcstycja 'Lc' pracbudnwa
nk. 820 m ndcinka ukladu tnrnwcgn.

Zakrcs mbc't tc:
- pracbndnwa dragi wcwnętrancj -~ nl. Gnrsynskicj w zakrcsic wymaganym praca

budnwç nc'wcgn wiaduktu,
_ budnwa cicmcntúw ndwndnicnia,|

- prscłnżcnic i sabcapiccacnic istnicjacych pracwndnw sabudnwanych w tnrnwisku pnaa
icrcn rnbc't nawicrnchnicfwycn,|

ü rnsbic'rka isinicjąccj nawicrschni tnrnwcji, rnsbudnwa i prcfilnwanic skarp nasypu
knlcj'irwcgc'=

- ułcscnic gcnwłnkniny na sscrnknsci tnrnwiskai
_ aabudnwa nnwcj nawicrschni tc'rnwcj,
-- aabudnwa szyn pracjs'cic'wych za nnicktcin innstnwym na rzc'cc 'fłnzirscz|
w aabudnwa prscwndc'w i uraądacn SRK,ł

- pndbicic i rcgulacja tnrnw z usupcłnicnicm tłucaniai prnlilnwanicm skarp trnnwiska:I
- prscbudnwa mnstu knlcjnwcgn w km 341,3?2 linii knlcjnwcj nr 203 nad Suchndnłcm,

w cclu dnsinsnwania dn prnjcktnwancj niwclcty nras aktualnic nhnwiaaujacych
przcnisnw,

- rnabinrka istnicjaccgn i budnwa nc'wcgn wiaduktu knlcjnwcgn w krn 3421?'5 linii
knlcjnwcj nr 2133 nad ul. Ünraynską, a dnsinsnwanicm dn prnjcktnwancj niwclcty.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik nr l fin dccyzji c srcdcwisknwych uwarunkawaniach
znak: WZSAZÜJISJÜIQAN z dnia 11 grudnia 2019 r.

cHARkKTaRYsTYka Pacsaslcwzlscla

Pi'scdmintcni inwcstycji j'ssl przcbndnwa linii knlcjnwnj nr 2Ü3 'lcszcw-Knsirzyn
(w zwiazku a knniccsnnscia dnstnsnwania jcj dn pracbudnwywancgn granicsncgn ninstn
knlcjnwcgn w km 6151,1 rzcki Odry) wraz s rnsbic'rką, l::›u':l':1¬1wą,ł rcinnntcm, pracbudc'wą
i rnabnclnwą infrastruktury knlcjnwcj i infrastruktury knlidująccj a' plancwanşfm
przcdsięwsiçcicm. Prnjckinwanc nsbrźltyJr prnwadsnnc będą w ramach nbccnic sajmnwancgn
pasa gruntu. Prscdsicwsięcic nbcjmnwałn będaic ndcinck linii knlcjnwcj nr 2Ü3 w km
341:.430 dn 342,3ÜÜ, czyli nnmięday sachndnim prsycsnłkicm mnstu knlcjnwcgn na rsccc
Warcic i wschc'dnirn praycsnłkicm prnjcktnwancgn mnstu knlcjnwcgn granicsncgn na rzccc
Odrac+ Na ndcinku tym, pnsa nasypcrn kc'lcjcrwyrn,ł występują 2 nbickty insynicryjnc: mc'st
nad Snchnclc'icin w km 341„8?2 nrarJ wiadukt nad ul. (inrsynską w km 3421.1?5.

Prscdsięwaiçcic nbcjmic tcrcn nk. 3 ha, natnrniast sama inwcstycja 'Lc' pracbudnwa
nk. 820 m ndcinka ukladu tnrnwcgn.

Zakrcs mbc't tc:
- pracbndnwa dragi wcwnętrancj -~ nl. Gnrsynskicj w zakrcsic wymaganym praca

budnwç nc'wcgn wiaduktu,
_ budnwa cicmcntúw ndwndnicnia,|

- prscłnżcnic i sabcapiccacnic istnicjacych pracwndnw sabudnwanych w tnrnwisku pnaa
icrcn rnbc't nawicrnchnicfwycn,|

ü rnsbic'rka isinicjąccj nawicrschni tnrnwcji, rnsbudnwa i prcfilnwanic skarp nasypu
knlcj'irwcgc'=

- ułcscnic gcnwłnkniny na sscrnknsci tnrnwiskai
_ aabudnwa nnwcj nawicrschni tc'rnwcj,
-- aabudnwa szyn pracjs'cic'wych za nnicktcin innstnwym na rzc'cc 'fłnzirscz|
w aabudnwa prscwndc'w i uraądacn SRK,ł

- pndbicic i rcgulacja tnrnw z usupcłnicnicm tłucaniai prnlilnwanicm skarp trnnwiska:I
- prscbudnwa mnstu knlcjnwcgn w km 341,3?2 linii knlcjnwcj nr 203 nad Suchndnłcm,

w cclu dnsinsnwania dn prnjcktnwancj niwclcty nras aktualnic nhnwiaaujacych
przcnisnw,

- rnabinrka istnicjaccgn i budnwa nc'wcgn wiaduktu knlcjnwcgn w krn 3421?'5 linii
knlcjnwcj nr 2133 nad ul. Ünraynską, a dnsinsnwanicm dn prnjcktnwancj niwclcty.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: WZ-S.420.115.2019.AN z dnia 11 grudnia 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn
(w związku z koniecznością dostosowania jej do przebudtmfywanego granicznego mostu
kolejowego w km 615,1 rzeki Odry) wraz z rozbiorką, budową, remontem, przebudową
i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidująccj z planowanym
przedsięwzięciem. Projektowane roboty prowadzone będą w ramach obecnie zajmowanego
pasa gruntu. Przedsięwzięcie obejmowało będzie odcinek linii kolejowej nr 203 w km
341,480 do 342,300, czyli pomiędzy zachodnim przyczółkiem mostu kolejowego na rzece
Warcie i wschodnim przyezółkiem projektowanego mostu kolejowego granicznego na rzece
Odrze. Na odcinku tym, poza nasypem kolejowym, x-yystępują 2 obiekty inzynicryjne: most
nad Suchodołem w km 341,872 oraz wiadukt nad ul. Gorzyńską w km 342,175.

Przedsięwzięcie obejmie teren ok. 3 ha, natomiast sama inwestycja to przebudowa
ok. 820 m odcinka układu torowego.

Zakres robót to:
- przebudowa drogi wewnętrznej -- ul. Gorzyńskiej w zakresie wymaganym przez

budowę nowego wiaduktu,
- budowa elementów odwodnienia,
- prze-lozenie i zabezpieczenie istniejących przewodów zabudowanych w torowisku poza

teren robót nawierzchniowych,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni torowej, rozbudowa i profilowanie skarp nasypu

kolejowego,
- ułożenie geow-lókniny na szerokości torowiska,
- zabudowa nowej nawierzchni torowcj,
-- zabudowa szyn przejściowych za obiektem mostowym na rzece Odrze,

- zabudowa przewodów i urządzeń SRK,
- podbicic i regulacja torów z uzupełnieniem tłucznia i prolilowanicn't skarp torox-yiska,
- przebudowa mostu kolejowego w km 341,872 linii kolejowej nr 203 nad Suchodol'em,

w celu dostosowania do projektowanej niwelety oraz aktualnie obowiązujących
przepisów,

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 342,175 linii
kolejowej nr 203 nad ul. Gorzyńską, z dostosowaniem do projektowanej niwelety.
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