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DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2013 poz 1235 j.t) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz 267.) 
 po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Jacka Szyszkę - pełnomocnika występującego w 
imieniu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy 
Oddział w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Wójt Gminy Drawsko                                                                                                              
 

stwierdza 
 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na: „Odbudowa Kanału Moczydła” 

 
 

 
 
 

uzasadnienie 
 

Dnia 11.07.2014 r. na wniosek Pana Jacka Szyszki – pełnomocnika Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile, ul. 
Motylewska 7, 64-920 Piła zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odbudowa 
Kanału Moczydła” 
 Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt  67  
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397) zalicza się do 
przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.  Planowane 
przedsięwzięcie będzie polegało na odbudowie Kanału Moczydła. Roboty związane               
z odbudową dotyczą odmulenia dna kanału, wyprofilowania przekroju poprzecznego koryta, 
zabezpieczenia kanału kiszką faszynową, odbudowy urządzeń wodnych na trasie kanału, 
likwidację zatorów, usuniecie drzew rosnących w korycie kanału.  Z informacji zawartych     
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że trasa kanału biegnie głównie pośród łąk     
i pastwisk oraz terenów zabagnionych. Obecnie ciek naturalny jest porośnięty roślinnością 
wodną i łąkową. Brak konserwacji (głównie odmulenia i nadania odpowiedniego spadku 



podłużnego) doprowadził do złych parametrów hydraulicznych panujących w korycie Kanału, 
jako cieku melioracji podstawowych i zbiornika wód drenażowych. Powoduje to utrzymanie 
się niekorzystnych warunków powietrzno – wodnych w przyległych do Kanału Moczydła 
gruntów rolnych. Przy prawidłowym funkcjonowaniu systemu melioracyjnego, w okresach 
mokrych (wiosenne roztopy) ciek w miarę szybko powinien odprowadzić nadmiar wody         
z przyległych gruntów, natomiast w okresach posusznych, przy niedoborze wody, poprzez 
sieć budowli piętrzących (zastawki) utrzymać zwierciadło wody gruntowej na przyległym 
terenie, na optymalnym poziomie z rolniczego punktu widzenia. Na dzień dzisiejszy stan 
techniczny cieku oraz budowli na nim (zastawka, przepusty) nie pozwala na te zabiegi. 
Wcześniejsze odprowadzenie nadmiaru wody z gleby na wiosnę przyśpiesza rozpoczęcie prac 
polowych od 2 do 4 tygodni i wydłuża okres wegetacyjny o 10 – 14 dni, co szczególnie 
dodatnio wpływa na wysokość plonów. 
Widoczne zamulenie dna w granicy 0,2 – 0,4 m, głównie przy istniejących przepustach 
betonowych, które są zbyt nisko lub zbyt wysoko postawione względem istniejącego dna 
(powodują stagnację wody). Przepusty nie posiadają odpowiedniego przykrycia górą, wystają 
gołe rury na powierzchnię terenu, rury nie są ze sobą odpowiednio połączone, szpary 
pomiędzy nimi wynoszą ok. 10 cm. Koryto Kanału Moczydła posiada bardzo niewielki 
spadek podłużny, który wynosi w granicy 0,1%. Na odcinku ujściowym rzeki Miały (ok. km 
2+208)  na długości ok. 900 m powstał przeciwspadek. Kanał jest stosunkowo płytki,            
w większości głębokość koryta wynosi ok. 0,7 – 0,8 m, natomiast w górnym odcinku na 
długości 500 m, Kanał Moczydła jest śladowy – mało widoczny, głębokość wynosi 0,1 – 0,3 
m (konieczne pogłębienie Kanału do głębokości ok. 0,7 m). Koryto Kanału Moczydła na 
całym odcinku jest nieumocnione, naturalne, miejscowe obrywanie się skarp brzegów cieku. 
Widoczne niewielkie objawy erozji bocznej i dennej. Około km 0 + 800 i 0 + 960 powstały 
rozmycia brzegów spowodowane dojściem bydła do cieku (nieumocnione miejsca pojenia 
bydła). Dolina cieku zagospodarowana w zasadniczej części rolniczo; przeważają użytki 
zielone w formie łąk kośnych i pastwisk i na niewielkich obszarach grunty orne oraz 
sporadycznie nieużytki, grunty leśne i obszary luźno zadrzewione. Wszystkie istniejące 
przepusty w liczbie 9 sztuk zostaną poddane rozbiórce zastąpione mostkami o konstrukcji 
żelbetowej i szerokości płyty przejazdowej 3,6 m i 6 m. Fundamenty mostków od strony 
cieku zostaną podparte ścianką szczelną z grodzic PVC o długości 3 m. Podjazdy i dno pod 
mostkami zostaną umocnione płytami ażurowymi. Na dwóch przepustach tj. w km 0+017        
i 1+974 (w części ujściowej i środkowej kanału) planuje się piętrzenie na wysokości 0,9 m      
i 0,7 m dla celów rolniczych, które zostanie uzyskane za pomocą zamknięć szandorowych 
(prowadnice na przyczółkach jazu).  
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia 
zastosowane zostaną rozwiązania techniczne, które będą minimalizować potencjalny 
negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Odpady wytwarzane na etapie budowy będą  
gromadzone selektywnie w odpowiednich pojemnikach. Baza materiałowa oraz miejsce 
postoju maszyn zostaną zlokalizowane na obszarze zabezpieczonym przed migracją 
potencjalnych zanieczyszczeń do gruntu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie 
przewiduje się emisji substancji do powietrza, może ona wystąpić jedynie na etapie prac 
budowlanych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw                
w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Eksploatacja przedsięwzięcia ze 
względu na charakter i technologię planowanej inwestycji nie będzie powodowała emisji 
hałasu do środowiska. Wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. Nie przewiduje się również utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 267) przed wydaniem niniejszej decyzji tutejszy 



organ zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami 
i dowodami podając miejsce i termin zapoznania się z aktami sprawy. Na etapie postępowania 
nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia. 
Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 2 ustawy o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko , na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren na którym 
zaplanowano inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami podlegającymi ochronie na 
podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.    
627 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony 
ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony jest o ok. 1,4 km, Lasy Puszczy nad Drawą 
PLB320016 położony w odległości ok. 1 km, oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 
Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046  znajdujący się w odległości ok. 1,6 km od 
planowanej inwestycji. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi,  
nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze lub 
siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 
2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi 
obszarami. Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po uzyskaniu  
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 
2014 r.(data wpływu 11.08.2014 r) znak WOO-IV.4240.665.2014.AK.1 o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, i opinii Państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w Czarnkowie, który  opinią sanitarną z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data 
wpływu 08.08.2014 r.) znak ON.NS-72/2/1-27/14 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji            
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy cytowanej na wstępie 
stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegające na: „Odbudowie Kanału Moczydła” nie 
będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Dlatego też tutejszy organ kierując się 
powyższym stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na 
środowisko. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

   
                                                         
 

pouczenie 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację	 przedsięwzięcia nie 
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień	 osób trzecich. Decyzję	 	 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się	 do wniosku o wydanie decyzji,                   
o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy 
wniosek ten powinien być	 złożony nie później niż	 przed upływem czterech lat od dnia, 
w którym decyzja stała się	 ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu 
o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać	 
na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się	 warunki określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach stosuje się	 odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach – art. 87. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiążę	 organ 
wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 – 13 wyżej cytowanej ustawy. 

 
 



Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
 
 
 
Załącznik 
1.Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

 

  

 
  
  
 
 
 
 
Otrzymują: 

 
1. Pan Pan Jacek Szyszka BSiPBW „Hydroprojekt” Sp z. o.o ul. Grunwaldzka 21, 60783 Poznań 
2. pozostałe strony zgodnie z art. 49 KPA 
3. a/a 

 
 

 
 
 
 

Do wiadomości: 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 


