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UCHWAŁA NR XXIII/148/2021
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Krosno
Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29” na terenie użytku „Bagno Połupińskie”
Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471
i 1378 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z planowaną inwestycją celu publicznego, tj. budową obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu
drogi krajowej nr 29” uzgadnia się jej przebieg w granicach użytku ekologicznego „Bagno Połupińskie” wskazanego w Uchwale
NR XXI/127/2021 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Bagno Połupińskie”
(t.j. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r. poz. 893), zlokalizowanego na dz. ew. 77/1 75/1, obręb Połupin, gmina Dąbie, będącej
w zarządzie Nadleśnictwa Brzózka.
§ 2. 1 Podczas realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie użytku
ekologicznego na obszarze ok. 0,8 ha wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją planowanej
budowy drogi.
2. Nakazuje się oszczędnie korzystać z terenu zarówno w trakcie przygotowywania, jak i realizacji inwestycji.
3. Zobowiązuje się inwestora realizującego niniejsze przedsięwzięcie do uwzględniania i zapewnienia w trakcie prac
ochrony pozostałej części użytku ekologicznego znajdującego się poza zakresem inwestycji.
§ 3. Realizacja inwestycji będzie wykonywana pod rygorem przestrzegania następujących warunków:
1) wszelkie prace związane z realizacją inwestycji prowadzone będą z należytą dbałością i ostrożnością, w szczególności
w celu niedopuszczenia do naruszenia zakazów obowiązujących na części użytku znajdującym się poza zakresem
inwestycji,
2) sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych będzie w pełni sprawny (bez wycieków oleju lub płynów
eksploatacyjnych),
3) na obszarze użytku ekologicznego zakazane jest składowanie materiałów budowlanych i odpadów, parkowanie sprzętu,
tworzenie zaplecza socjalnego.
§ 4. Położenie planowanego obiektu na terenie użytku ekologicznego „Bagno Połupińskie” na gruntach Skarbu Państwa
będących w zarządzie Nadleśnictwa Brzózka, należących do Leśnictwa Szczawno, określone zostało na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Rewers - Polewka
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/148/2021
Rady Gminy Dąbie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
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UZASADNIENIE
Realizacja inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29” koliduje z
użytkiem ekologicznym „Bagno Połupińskie” oraz spowoduje naruszenie zakazów zawartych w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 t.j.). Jednakże, zgodnie z zapisami art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy o
ochronie przyrody ww. zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną
formę ochrony przyrody w przypadku braku rozwiązań alternatywnych.
Budowa przedmiotowej drogi w wariancie przeznaczonym do realizacji będzie przecinać użytek ekologiczny „Bagno
Połupińskie”, zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Brzózka, Leśnictwo Brzeźnica (oddz. 75b, 77a), którego powierzchnia wynosi
około 11,18 ha. Kolizja projektowanej obwodnicy występuje na długości około 120 m. Przekształcony zostanie trwale fragment
obszaru o powierzchni ok. 0,8 ha. W miejscu inwestycji zniszczeniu ulegnie warstwa gleby oraz siedliska przyrodnicze w tym
siedlisko trzmiela kamiennika Bombus lapidarius o powierzchni ok. 0,8 ha. Niemniej z uwagi na obecność w sąsiedztwie licznych
siedlisk stwarzających dogodne warunki żerowania trzmieli, nie przewiduje się, aby ich populacja w regionie była zagrożona po
wybudowaniu drogi. Nie stwierdzono na przecięciu drogi z użytkiem siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej,
ani chronionych gatunków roślin naczyniowych.
Celem ochrony użytku ekologicznego jest ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych
typów siedlisk. Na terenie użytku ekologicznego podczas najnowszej inwentaryzacji przyrodniczej z lat 2019 -2020, stwierdzono
jedno siedlisko przyrodnicze. Jest to siedlisko 6440 łąki selernicowe o powierzchni 0,46 ha, co stanowi ok. 3,9% powierzchni całego
użytku. Płat siedliska oddalony jest ok. 180 m od planowanej obwodnicy w ciągu drogi DK29. Nie stwierdzono kolizji inwestycji z
siedliskami przyrodniczymi Natura 2000 na na terenie użytku ekologicznego Bagno Połupińskie. Wody opadowe z drogi krajowej
przecinającej użytek ekologiczny przejmowane będą poprzez szczelny system kanalizacji deszczowej do systemu odwodnienia i po
podczyszczeniu odprowadzane do odbiornika poza obszarem chronionym. Ponadto analizowana technologia wznoszenia ustroju
niezależnie od wariantu (nasyp/estakada) nie spowoduje trwałego zaburzenia stosunków wodnych na terenie użytku. Nie wystąpi
zatem negatywne oddziaływanie na pozostały na terenie użytku ekologicznego płat siedliska 6440, niezależnie od przyjętego
wariantu technologicznego. W związku z tym brak jest rozwiązań alternatywnych do przejścia przedmiotowej drogi w omawianym
miejscu przez użytek ekologiczny, a sama realizacja przedsięwzięcia nie ma wpływu na cel ochrony użytku ekologicznego.
Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na płaty siedlisk przyrodniczych na terenie użytku ekologicznego „Bagno
Połupińskie”.
Ponadto analizowano możliwość innych rowiązań alternatywnych w postaci wariantów lokalizacyjnych. Projektowana
obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 29 została zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z obszarami o
różnej charakterystyce i przeznaczeniu (takimi jak ujęcia wód, obszary zawarte w MPZP, stanowiska archeologiczne, użytki
ekologiczne, budynki, itd.). Przesunięcie drogi w którąkolwiek stronę nie jest w żaden sposób uzasadnione, a obecne rozwiązanie
jest optymalne pod kątem jej przebiegu. Ewentualna próba przesunięcia drogi na wschód względem obszaru użytku ekologicznego
wiązałaby się między innymi z korektą drogi o minimum 900 m w planie i z kolizją z dwoma obszarami archeologicznymi oraz
dodatkową wycinką minimum 50 ha lasu. Ewentualna próba przesunięcia drogi na zachód względem obszaru użytku ekologicznego
wiązałaby się między innymi z koniecznością zajęcia terenów leja depresyjnego w Połupinie (km około 10+000). Wystąpi również
kolizja z dwoma obszarami górniczymi o powierzchni łącznej około 20 ha. W odległości około 180 m od planowanego przebiegu
DK29 znajdują się dwa siedliska Natura 2000 będące przedmiotem ochrony „Krośnieńska Dolina Odry”, które również zostałyby w
kolizji z projektowanym wariantem. Dodatkowo nastąpiłaby kolizja z trzema obszarami zawartymi w MPZP. Od km 7+000 do km
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9+000 w odległości około 100 m od linii rozgraniczającej znajdują się obszary zalewowe Odry. Poprowadzenie tam projektowanej
drogi wiązałoby się z dodatkowymi zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.
„Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29” dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na
drodze krajowej nr 29, odciążenie istniejącej sieci dróg i uspokojenie ruchu w centrum miasta.
Droga krajowa nr 29 jest główną osią tranzytową przez Krosno Odrzańskie. Odcinek drogi krajowej nr 29 jest ważnym
korytarzem regionalnym zachodniej części województwa lubuskiego, stanowi także jeden z ważnych korytarzy przygranicznych od
granicy z Niemcami w Świecku w kierunku Zielonej Góry i dalej poprzez drogę ekspresową S3 do zachodniej i południowej Polski.
Droga krajowa nr 29 jest jedyną trasą przejazdową przez Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie jest miastem powiatowym blisko
15-tysięcznym, strategicznie położonym węzłem drogowym, przez który musi odbywać się ruch w kierunku granicy jak i wzdłuż niej
z powodu posiadania jedynego mostu przez Odrę na odcinku 100-kilometrowym od Słubic do Cigacic.
Permanentne zjawisko kongestii uniemożliwia normalne życie mieszkańców oraz zwiększa zagrożenia ekologiczne. Z
roku na rok czas podróży wyraźnie wydłuża się. Brak dodatkowej przeprawy przez Odrę ogranicza również rozwój gospodarczy
regionu oraz utrudnia pracę tak ważnych instytucji dla bezpieczeństwa kraju jak Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, 5
Kresowy Batalion Saperów, 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy czy Warsztaty Techniczne obsługujące 11 Lubuską Dywizję
Kawalerii Pancernej.
Inwestycja dotyczy budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 29 Słubice - Połupin będącego obwodnicą Krosna
Odrzańskiego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i
zwiększenie przepustowości ruchu w m. Krosno Odrzańskie.
Projektowana obwodnica wyeliminuje ze śródmieścia Krosna Odrzańskiego ruch tranzytowy (obecnie ok. 15 000
poj./dobę) na kierunku Zielona Góra - Słubice, Gubin (Lubsko) - Świebodzin, Lubsko - Słubice i odciąży most na Odrze.
Podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu, poprawy komfortu jazdy oraz
skrócenia czasu podróży.
Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny
zabytkowy most nie jest w stanie przenieść rosnących potoków ruchu.
Budowa nowego obiektu przez rzekę Odrę przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowników dróg jak i mieszkańców miasta –
obecnie dojazdy do istniejącego mostu w okresie powodzi są nieprzejezdne. Dodatkowym argumentem opowiadającym się za
budową obwodnicy są zagrożenia powodzią. Przykłady z lat 1997 i 2010 wskazują, że droga dojazdowa do mostu jest zalewana
przez wody Odry zamykając na kilka dni tę przeprawę.
Ponadto droga krajowa przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną
rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. W obrębie nowoprojektowanej obwodnicy Krosna Odrzańskiego istniejąca DK29
przebiega w większości przez teren zabudowany.
Inwestycja znajduje się w rządowym programie budowy 100 obwodnic przyjętym przez Radę Ministrów w 13 kwietnia
2021 r. uchwałą w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030..
Zadanie ma na celu usprawnienie połączeń między regionami kraju, skrócenie czasu podróży, wzrost bezpieczeństwa
ruchu, zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym dla mieszkańców Krosna Odrzańskiego.
Budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego jest zgodna ze strategią rozwoju regionalnego. Inwestycja ma za zadanie
pobudzić rozwój zachodnich regionów kraju oraz poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu na drodze.
Korzyści dla użytkowników dróg:
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- podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze,
- wzrost bezpieczeństwa ruchu,
- poprawa komfortu jazdy,
- zmniejszenie zużycia paliwa,
- skrócenie czasu podróży,
- poprawa jakości obsługi ruchu.
Korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej:
- wzrost bezpieczeństwa ruchu,
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu istniejącej drogi na otoczenie poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego z
istniejącej drogi na obwodnicę,
- wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie obwodnicy.
W związku z powyższym realizacja przejścia przedmiotowej drogi w omawianym miejscu przez użytek ekologiczny
wypełnia znamiona 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, ponieważ w tym przypadku brak jest rozwiązań alternatywnych.
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