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Wójt Gmi
Nawiązując do wniosku Wójta Gminy Bircza

w

UG-7331/5DŚ/09,

z

dnia 31 Iipca 2009

r.,

sprawie v,yraŻetia opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny

oddztałWania przedsięwzięcia na Środowisko i w przypadku takiej potrzeby co do zakresu

rapoftu

o

oddziaływarliu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. ,'Budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leszczawa Dolna'', Że przedłoŻona Karta
informacyjna przedsięwzięcianię zawiera wszystkich danych wymaganych w art. 3 ust.

5 ustawy

z

dnia

1

pkt

3 puŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego

ochronie, udzia\ę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.IŻ27 ze zm.).

Planowana inwestycja z\okalizowana będzie
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy

Nr 92 poz. 880 z

poŹn. zm.) w tym

z dnia

w

granicach form ochrony przyrody

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U

.

w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura

2000 ,,Pogórze Przemyskie'' (PLB180005)

i

bezpośrednim sąsiedztwię obszaru mającego

znaczenie dla Wspólnoty ,,ostoja Przemyska'' (PLH180012) otaz na terenie Przemysko _

Dynowskiego obszaru Chronionego Krajobrazu
Przemyskiego,

a

i Parku

Krajobrazowego Pogórza

Swym zakresem obejmowaó będzie budowę kanalizacji dla

miejscowosci Leszczawa Dolna, częścimiejscowości Lęszczawa Góma
(wykonanie 12 642 mb przewodów kanalizacyjnych)

i

z

i

całej

Stara Bircza

przehoczęniem rzeki Stupnicy

małych cieków wodnych oraz rowów. Planuje się docelowo wykonanie 253 szt.

przykanalików oruz 424 szt. studni kanalizacyjnych. Włączenie planowanej kanaIizacjt będzie
do istniejącej sieci kana|izacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowoŚci Stara

Btrcza.
Mając na względzie zakres oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem
ww. obszarów Natura 2000, Kartę informacyj nąnaleŻy uzupełnió o następujące informacje:

1)

w

związku

z

połoŻeniem odcinka planowanej inwestycji

w bardzo bliskim

sąsiedztwie rzeki Stupnicy określićstopień zagrożenia powodziowego (zasięg i rzędnąwody
Qrx,

2)

przedstawió jaka będzie ingerencja

w

koryto rzeki Stupnicy

i

roślinność

nadbrzeŻną(czy jest planowana wycinka drzew i krzewów),

3)

przedstawić w jakim terminie będą wykonywane prace budowlane związa1e

zprzekroczeniem rzeki Stupnicy (ze względu na okres rozrodczy pŁazow i ryb wymienionych

w załączn7ku II Dyrektywy Rady 92l43lBwc, które mogą zasiędlaó ww. rzekę),

4)

wskazaó

czy w związku z

realtzowanymi pracami wymagane będzie

wykonanie umocnień dna lub skarp cieków; jezeli tak to opisać szczegółowo sposoby
zabezpieczenia skarp (akie zostaną wykorzystane materiały do zabezpieczenia) i dna cieków

wodnych,

5)

podać

w jakiej

technologii wykonane zostaną przekroczenia siecią pod

ciekami, rowami przy dr oŻnymi, melioracyj nymi,

6)

w

przypadku rozkopu Zaproponować działartia, których zastosowanie ma

ograniczyć powstałe

w zwięku z

ręaltzowanymi pracami długotrwałe zmętnienie wody

w ciekach,

7)

Zaproponowac działania, których zastosowanie ma zapewniÓ ochronę brzegów

cieków przed ewentualnym ich uszkodzeniem bądź zniszczeniem, które mogą byó
spowodowane stosowanym przy pracach sprzętem,

8)
z

zaproponowaó dziaŁania, których zastosowanie ma zapewniÓ, że w związku

ręalizowanymi pracami nie nastąpi zmiana lub ograniczenia wielkości przepływów

w ciekach orazzmiana kierunków i prędkościprzepĘ'wów wód,

9)

wskazaó lokalizację baz materiałowych, zapIeczy socjalnych budowy oraz

parkingów sprzętu i maszyn; wykluczyó lokaIizacjępoza:

a)
b)

dolinami rzek,

miejscami gdzie występują tereny, na których w okresie wiosennym stagnują wody

roztopowe oraz gdzie poziom zwierciadła wód gruntolvych znajduje się stosunkowo blisko
powierzchni terenu,

10)

Zaproponować, dztałania' których zastosowanie ma zapewniÓ zabezpteczenie

wód powierzchniowych przed możliwościąprzedostania się do nich materiałów używanych
podczas budowy,

11)

wykluczyó Zasypyvvanie wykopów gruntami zmarznięĘmi lub zawierającymi

składniki podlegaj ące gniciu,

12)

wskazaÓ sposób zagospodarowania ścieków bytowych

odprowadzane będą

do

zapIecza budowy (czy

szczelnych zbiorników bezodpłyr'vowych

w1.wożenie, prZęZ uprawnione podmioty
o

z

do

i

sukcesywne ich

najbliższej oczyszczalni ścieków czy

dprowadzane do kanalizacji),

13)

podaó sposób zagospodarowania wód pochodzących z odwodnienia wykopów

budowlanych,

14)

określiÓ metody zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem związanym

z fazą

realizacji inwestycj i terenów chronionych akustycznie.

Nadmieniam, Że Karta informacyjna winna przedstawiać

w

sposób dostateczny

wszystkie istotne zagadnienta doĘczące planowanej inwestycji, okreŚlone zapisami ww.
ustawy. Zwracam uwagę' Że w przypadku stwierdzenta braku koniecznoŚci przeprowadzenta

oceny oddziaływania na środowisko (a tym Samym braku obowią7ku sporządzenia raportu),

Karta informacyjna obok charakterystyki przedsięwzięcia, stanowi załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 przywołanej

v,ryżej ustawy.

Wobęc tego winna posiadać tekst jednolity i być podpisana pTzez autora opracowania.

Po

przedłoŻeniu właściwiesporządzonej (zawierającej uzupełnienia) Karty

informacyjnej przedsięwzięcia zostanie zajęte stanowisko, odnośnie właŚciwości organu do
opiniowania w sprawie obowiązku plzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddział1łvaniu na środowisko.

Otrz)'muia:
Urząd Gminy w Bkczy, z prośbąo powiadomięnię stron postępowania w trybie art' 49

Kpaw nviązku

z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko
2)

Gmina Bkcza

Do wiadomości:

1)

RDoŚ-l8-WooŚ

a/a

