
 OŚ.6220.3.12                                                                                                             Drawsko 5 grudnia 2016 r. 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 71 ust 1  i ust 2 pkt 2 art. 77 ust 1 pkt 1 oraz ust. 3 i ust 7 oraz art. 74 ust 3ustawy    

z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353 z późn. zm) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn zm) po rozpatrzeniu wniosku  Wielkopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,  Rejonowy 

Oddział w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na 

terenie gminy Drawsko. 

Orzekam 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego 

przedsięwzięcia pn: Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy 

Drawsko. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 17.12.2012 r do Wójta Gminy Drawsko wpłynął wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji   

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, Rejonowy Oddział w Pile o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie 

zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko. Planowane przedsięwzięcie 

jest wymienione w § 3 ust 1 pkt 66 d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r           

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 

nr 213 poz 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana. Po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu Wójt Gminy Drawsko dnia 24 stycznia 2013 r. wydał postanowienie                 

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 11 lutego 2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy 

Drawsko postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie  uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: : Budowa zbiornika wodnego Piłka              

w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko. 

W dniu 17 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Drawsko w związku z dostarczeniem przez inwestora raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko wydał postanowienie o wszczęciu zawieszonego 

postępowania dla w/w przedsięwzięcia oraz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska o uzgodnienie raportu. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 5 sierpnia 2014 r. pozytywnie zaopiniował pod 



względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przedmiotowe przedsięwzięcie natomiast 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  postanowieniem z dnia 7 maja 2015 r i postanowieniem     

z dnia 4 listopada 2016 r. postanowił odmówić uzgodnienia warunków  realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko. 

     Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej 

ustawa ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska.  

     W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 26.07.2016r., znak:        

WOO-I.4242.133.2016.IJ.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

m.in. w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony przed hałasem. Inwestor zwracał się do 

Regionalnego Dyrektora z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień – do 02.09.2016r.      

i następnie do 30.09.2016r., na co Regionalny Dyrektor wyraził zgodę. Ostatecznie uzupełnienie do 

raportu zostało przedłożone 05.10.2016r. 

     Zakres inwestycji obejmuje wykonanie czaszy zbiornika oraz podniesienie fragmentu terenu wokół 

jego obrzeża, budowę ziemnej zapory czołowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budowlą 

przelewowo – upustową, regulację rzeki Miała na odcinku 40 m poniżej zapory, przebudowę 

przepustu oraz przebudowę linii energetycznych. Planowany zbiornik przy NPP=43,50 m n.p.m. 

zajmowałby powierzchnię ok. 66,22 ha oraz charakteryzowałby się średnią głębokością 1,16 m.  

     Projektowany zbiornik położony będzie w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza 

Notecka PLB300015 i obszaru chronionego krajobrazu Puszcza Notecka.  W odległości ok. 5 km od 

inwestycji, na rzece Miała, znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina rzeki Miały.  

     Przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015 (zgodnie    

z SDF umieszczonym na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/ data dostępu 28.10.2016r.) jest 20 

gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej, tj.: bąk Botaurus stellaris, bocian czarny Ciconia 

nigra, trzmielojad Pernis apivorus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł średni Dendrocopos 

medius, gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nisoria, kania czarna Milvus migrant, kania ruda 

Milvus milvus, lelek Caprimulgus europaeus, lerka Lullula arboreta, łabędź krzykliwy Cygnus cygnus , 

podgorzałka Aythya nyroca, puchacz Bubo Bubo, włochatka Aegolius funereus, rybołów Pandion 

haliaetus, zimorodek Alcedo atthis, muchołówka mała Ficedula parva i żuraw Grus grus oraz pięć 

gatunków ptaków migrujących niewymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej , tj.: gęś białoczelna 

Anser albifrons, gęś zbożowa Anser fabalis, gągoł Bucephala clangula, łabędź niemy Cygnus olor                          

i nurogęś Mergus merganser. Obszar Natura 2000 posiada plan zadań ochronnych ustanowionych 

zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  z 3 marca 2014r. ( Dz. Urz.Wielk. Z 2014r., poz. 1793).  Do 

zagrożeń dla części przedmiotów omawianego obszaru Natura 2000 wskazano w planie zadań 

ochronnych m.in. zmniejszenie powierzchni otwartych i usuwanie zakrzewień. Z danych 

pochodzących z inwentaryzacji przeprowadzonej na zlecenie GDOŚ (2010), wynika, że miejsce 

planowanej inwestycji to siedliska lęgowe gąsiorka, lerki, żurawia i bociana białego, natomiast             

z raportu ooś wynika, że w miejscu planowanej inwestycji i jej bezpośrednim otoczeniu stwierdzono 

62 gatunki ptaków w tym : gniazdującego gąsiorka, dzięcioła czarnego i lerki, stanowiące przedmioty 

ochrony tego obszaru. Ponadto, dla tych i pozostałych gatunków będących przedmiotami ochrony 

http://natura2000.gdos.gov.pl/


obszaru i żerujących na terenach otwartych – obszar inwestycji stanowiący w ok. 70% śródleśny 

kompleks łąk  i w mniejszej części pól, urozmaiconych torfowiskami i zakrzewieniami stanowi 

atrakcyjne miejsce żerowania. Łąki w tej okolicy mają szczególne znaczenie z racji ich umiejscowienia 

w obrębie dużego, jednolitego kompleksu leśnego, gdzie brakuje takich siedlisk. Wprawdzie 

rozpatrując rzeczywiste i potencjalne siedliska dla ptaków, w tym także gatunków będących 

przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000 należy wziąć pod uwagę także zbiorniki wodne, 

jednakże obecność na rzece Miale 9 jezior ( w większości sztucznych) oraz innych zbiorników 

wodnych w puszczy Noteckiej – od niewielkich oczek do dużych jezior, należy uznać, że priorytetem w 

tym przypadku są siedliska łąkowe, które są tutaj rzadsze. W związku z tym, że z przeprowadzonej 

oceny oddziaływania   planowanej inwestycji na środowisko wynika, że istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo jej znacząco negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 

2000 Puszcza Notecka, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2015r., poz. 1651 ze zm.), realizacja tej inwestycji byłaby możliwa tylko w przypadku, gdyby 

przemawiały za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o 

charakterze społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatywnych, po uzyskaniu 

opinii Komisji Europejskiej i po zapewnieniu wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do 

zapewnienia spójności i właściwego  funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. W raporcie i 

uzupełnieniu do raportu nie udowodniono spełnienia ww. przesłanek. W odpowiedzi na wezwanie 

RDOŚ w Poznaniu o uzupełnienie raportu w tym zakresie wspomniano o przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej funkcji zbiornika, jednocześnie w raporcie na stronie 33 raportu napisano, że      

z „informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Drawsko wynika, iż na obszarze planowanej inwestycji 

oraz na terenie sąsiadującym z planowanym przedsięwzięciem nie dochodziło do zjawisk związanych 

z powodzią lub podtopieniem zabudowań”. W związku z brakiem przesłanek pozwalających na 

realizację inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i brakiem zaplanowania 

kompensacji przyrodniczej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie może zezwolić 

na realizację przedmiotowej inwestycji.  

     W raporcie poza oceną wpływu budowy i funkcjonowania zbiornika na ww. obszar Natura 2000 

znalazły się także dane i analizy pozwalające ocenić przewidywany wpływ inwestycji na szereg 

elementów środowiska przyrodniczego i uznać, że wykonanie zalewu w dolinie Miały, doprowadzi do 

trwałego zniszczenia naturalnych i półnaturalnych biotopów występujących na areale ok. 60 ha. Na 

obszarze inwestycji stwierdzono występowanie ok. 125 gatunków roślin, w tym 7 objętych ochroną         

i 17 zbiorowisk roślinnych, które zostaną bezpośrednio zniszczone w związku z jej realizacją.  Wśród 

zbiorowisk roślinnych występują m.in. fitocenozy łąkowe i torfowiskowe, stanowiące identyfikatory 

chronionych siedlisk przyrodniczych : 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie                   

( Arrhenatherion elatioris), 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska ( przeważnie z roślinnością           

z Scheuchzerio – Caricetea). Ostatnie z wymienionych to miejsce występowania cennych gatunków 

jak:  Menyanthes trifoliata, gnidosz błotny Pedicularis palustris, kukułka szerokolistna Dactylorhiza 

majalis, mszar nastroszony Paludella squarrosa, próchniczek błotny Aulacomnium palustre, torfowce 

Sphagnum sp. i in. Ponadto torfowiska odgrywają w środowisku istotną rolę zarówno pod względem 

zachowania różnorodności biologicznej jak i w retencji wody i absorpcji dwutlenku węgla z atmosfery.      

Ponadto, wyniki badań terenowych wskazują, że teren inwestycji jest siedliskiem dla ok. 180 

gatunków bezkręgowców, w tym 5 objętych ochroną gatunkową, 7 gatunków płazów, 3 gatunki 

gadów i 12 gatunków ssaków. Realizacja inwestycji w sposób nieodwracalny spowoduje utratę 

siedlisk dla większości z ww. zwierząt. Nie bez znaczenia jest fakt konieczności usunięcia wszystkich 



zadrzewień i zakrzewień w dolinie na odcinku ok. 3,5 km oraz przewidywana zmiana stosunków 

wodnych w dolinie poniżej zapory i planowane zmiany morfologiczne koryta rzeki poniżej zapory, 

które mogą negatywnie wpłynąć na występujące tam biocenozy zależne od wód.  

     Uwzględniając powyższe należ uznać, że istnieje duże ryzyko znaczącego negatywnego 

oddziaływania budowy i funkcjonowania zbiornika w planowanej lokalizacji na szereg elementów 

środowiska przyrodniczego, w tym na obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015, cenne 

ekosystemy zależne od wód , chronione gatunki roślin i zwierząt, bioróżnorodność i krajobraz.               

 Wobec braku pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wójt 

Gminy Drawsko nie może wydać pozytywnej decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach                

w żądanym przez wnioskodawcę zakresie.     

                                Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za 
pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła 

2. a/a 

3. Strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

 

 

Do wiadomości: 

1. RDOŚ w Poznaniu 

2. PPIS w Czarnkowie 

3. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 

 
 

 


