
URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA 
17-230 BIAŁOWIEŻA 

ul. Sportowa 1 
NIP 543-.17-57-4C-5, rtagon 000531329 

Białowieża 21 grudnia 2010 r. 

ŚR.7610-1/10 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 
123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku : 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków , 
ul. Ciepła 17 

15-471 Białystok 
oraz zaopiniowaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku w postanowieniu 

z dnia 17 grudnia 2010 r. znak: RDOŚ-20-WPN-II-663031-214/10/jr 

Wójt Gminy Białowieża 

stwierdza 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia 
polegającego na renaturalizacji rzeki Narewka czyli odtworzenia starorzeczy (pierwotnego koryta 
rzeki) na działkach nr :365, 8/1 ,361, 368/1, 368/2, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 (obręb 
Podolany), 705, 704/1, 701/2, 700, 658, 661 ,662, 665, 666 ,670, 901/2, 902, 903, 904, 656, 657, 696, 
695, 692, 687/1, 687/2 , 684 (obręb Białowieża), gmina Białowieża 

UZASADNIENIE 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwróciło się do Wójta Gminy Białowieża z wnioskiem o 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na renaturalizacji 
rzeki Narewka czyli odtworzenia starorzeczy (pierwotnego koryta rzeki) na działkach nr :365,8/l ,361, 
368/1, 368/2, 373, 374, 375, 376, 377, 378 ,379 ,380 ,381 (obręb Podolany), 705 ,704/1 ,701/2 ,700, 
658 ,661 ,662 ,665 ,666 ,670 ,901/2 ,902 ,903 ,904 ,656,657,696,695,692,687/1, 687/2 , 684(obręb 
Białowieża), gmina Białowieża. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie, określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( 
Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), precyzujące przedsięwzięcia podlegające 
konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
nie wymienia opisywanego przedsięwzięcia. Jednak planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest 
na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Białowieska" (kod: PLC 200004) 
wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. nr 229, poz. 
2313) oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Puszcza Białowieska" 
(kod:PLC200004). Wójt Gminy Białowieża po analizie sprawy , stwierdził, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, więc zgodnie z art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wydał postanowienie nakładające na Wnioskodawcę obowiązek 
przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku określonej 
dokumentacji sprawy , w celu określenia czy planowana inwestycja może znacząco oddziaływać na 
obszar Natura 2000 oraz czy wymagane jest przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku dnia 17 grudnia 2010 r. wydał 
postanowienie znak: RDOŚ-20-WPN-II-663031-214/10/jr, w którym odstąpił od przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 



Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 
poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji sprawy ocenia się , iż planowane przedsięwzięcie polega 
na renaturalizacji rzeki Narewki, czyli odtworzeniu starorzeczy (pierwotnego koryta rzeki) na łącznej 
długości ok. 3750 metrów. Prace będą polegały m. in. na usunięciu z zakoli rzeki Narewka roślinności 
składającej się głównie z szuwarów trzcinowych i wysokoturzycowych o niskiej wartości. Inwestycja 
realizowana będzie w celu odtworzenia naturalnego środowiska istniejącego przed regulacja rzeki, w 
ramach realizacji projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000", 
którego głównym celem jest zatrzymanie spadku i polepszenie stanu oraz zasięgu lęgowej populacji 
orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej. Warunki żerowania orlika krzykliwego poprawia m. in. 
koszenie opuszczonych terenów, które nie są użytkowane rolniczo. Brak działań w dolinie Narewki, 
które zapobiegną spadkowi poziomu wód gruntowych i dalsze zaniechanie użytkowania łąk prowadzić 
będzie do zarastania doliny , czego konsekwencją będzie utrata żerowisk, a tym samym spadek 
populacji orlika i wycofania się tego gatunku z wnętrza Puszczy Białowieskiej. Efektem realizacji 
planowanego przedsięwzięcia ma być wzrost poziomu wód gruntowych w dolinie rzeki Narewka, 
odtworzenie starorzeczy i innych siedlisk rzadkich gatunków fauny i flory. 
Analizując w/w przedsięwzięcie pod kątem jego oddziaływania na środowisko oraz uwzględniając 
łączne uwarunkowania stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe 
uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach 
wybrzeży , obszarach górskich lub leśnych i obszarach przylegających do jezior. Ponadto nie wiąże się 
ono ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym 
oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii 
przemysłowej. W związku z tym, stwierdzono, że w/w przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia 
stanu środowiska , nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000 oraz na 
stan siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt. 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. 

a 

Otrzymują: 
1. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
2. BIP UG Białowieża 
3. tablica ogłoszeń UG Białowieża 
4. a/a 


