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T

tanowienie
trla podstawie ań. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. z2000 r. nr 98, poz.1071 zezm.) oraz ań.63 ust.1 i4 , art.64 ust.1 pkt 1, ań.66, ań.68
ustawy z dnia 3 paŻdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko ( Dz.U' z 2008 r'
nr.

199,poz.1227,zezm.)atakże$3ust.'1 pkt60rozporządzeniaRadyMinistrowzdnia9listopada

2010 r. w sprawie przedsięwzięĆ mogących znacząco oddziaływaÓ na środowisko ( Dz.U. z 2010 r.,
nr 213, poz.1379 ), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa LeŚnego ,,Lasy Państwowe''
NladleŚnictwo Krasiczyn zls w Przemyślu ul. 29 Listopada 12 37-700 PrzemyŚl w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację pzedsięwzięcia pn. ,,Pzebudowa drogi
leśnejCisowałodzinka_Panieński czub w Leśnictwie Gisowa, Nadleśnictwo Krasiczyn" oraz
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w PrzemyŚlu

postanawiam:
środowiskodla planowanego
przedsięwzięcia pn. ,,Plzebudowa drogi leśnejCisowałodzinka-Panieński Czub w Leśnictwie
Cisowa,NadIeśnictwo Krasiczyn'', w tym sporządzenia rapońu o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
t. Nałożyó obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na

ll. określió zakres rapońu o oddziaływaniu Ww

pzedsięwzięcia na środowisko :

Raport winien odpowiadaÓ Wymogom art.66 , bez ust. 'l pkt 10' ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008

r.

udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Środowiska oraz ocenach oddziaływania na środorvisko, w tym powinien zawierać
1/. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczegÓlnoŚci,
a/. charakterystykę cółego przedsięwzięcia iwarunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

o

:

lub uzytkowania,
b/. głÓwne cechy charakterystyczne procesÓw technologicznych, eksploatacyjnych,

cl.

i

z

przewidywane rodzaje ilościzanieczyszczeń wynikające
funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia,
2/' opis elementÓw przyrodniczych środowiskaobjętych zakresem pzewidywanego oddziaływania
planowanego pzedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów Środowiska objętych ochroną na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. nr 15'1 , poz. 1220
ze zm.),
3/. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytkow chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,

opis przewidywanych skutkÓw dla środowiskaw przypadku niepodejmowania pzedsięwzięcia,
opis analizowanych wariantów, w tym
wariantu proponowanego przezwnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatylrunego,
wariantu najkozystn iejszego d la środowiska,
wrazz uzasadnieniem ich wyboru,
6/. okreŚlenie przewidywanego oddziaływania na Środowisko analizowanych wariantów, w tym
rÓwnieŹ w pzypadku wystąpienia poważnej awarii pzemysłowej, a także moŻliwego transgranicznego

4/.
5/.
a/.
b/'

:

oddziaływania na Środowisko,

7l. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania
na Środowisko, w szczególności na
al. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b/. powiezchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchÓw masowych ziemi, klimat kĘobraz,
:

c/. dobra materialne,

dl. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją, W szczegolnoŚci rejestrem
ewidencją zabytków,

lub

e/' wzajemne oddziaływanie między elementami, o ktÓrych mowa w lit. a-d,

B/' opis metod prognozowania zastosowanych pzez wnioskodawcę oraz opis pzewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie,
poŚrednie, wtÓrne, skumulowane, krótko, Średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na
Środowisko, wynikające z
a/. istnienia przedsięwzięcia,
b/.wykozystan ia zasobów środowiska,
:

c/. emisji,

9/. opis pzewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na Środowisko, w szczegÓlnoŚci na cele i pzedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralnośÓ tego obszaru,
użyciem instalacji, porÓwnanie proponowanej
10/. jeŻeli planowane pzedsięwzięcie jest związane
o
ktÓrych
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
technologii z technologią spełniająca Wymagania,
poz.150 zezm.),
(
Dz'U.
z2008
r.
nr25,
ochrony
Środowiska
kwietnia 2001r' - Prawo
jest
pzedsięwzięcia
planowanego
konieczne
ustanowienie obszaru
dla
czy
wskazanie,
11l.
ograniczonego użytkowania w rozumieniu pzepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz

z

określenie granic takiego obszaru, ograniczeń W zakresie pzeznaczenia terenu, wymagań
technicznych doĘczących obiektów budowlanych isposobÓw korzystania z nich,
12l' pzedstawienie zagadnień w formie graficznej,
13I. pzedstawienie zagadnień w formie kańograficznej w skali odpowiadającej pzedmiotowi
i szczegÓłowości analizowanych W raporcie zagadnień ofaz umoŻliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziałyłania pzedsięwzięcia na Środowisko,
14t. analizę możliwych konfliktów społecznych zwiĄzanych z planowanym pzedsięwzięciem,
15/. pzedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego pzedsięwzięcia na etapie
jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru

Natura 2000 oraz integralnośÓ tego obszaru,
16/. wskazanie trudnoŚci wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowując ra port,
17l. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawaĘch w raporcie, w odniesieniu do
kazdego elementu raportu,
18/.nazwisko osoby lub osÓb spoządzających raport,
'l9l. ŹrÓdła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu,
20l'w raporcie o dodatkowo należy zawrzeć:
a/. opis, analizę iocenę wpływu przedsięwzięcia na :
1) zasoby, twory i składniki pzyrody wymienione w ań. 2 ust. w/w ustawy o ochronie
przyrody, w szczególnoŚci na gatunki roślin, zwieząt i gzybów objęte ochroną gatunkową

-

1

należy przedstawiÓ aktualne dane w oparciu o zebrane dane literaturowe, a w pzypadku
niedostatecznych informacji literaturowyeh , należy wykonać rzetelnie badania terenowe
( przeprowadzone w sposób oraz w terminach pozwalających na zebranie kompletnych
danych ),
*
2)' - pzyrodę Parku KĘobrazowego Pogórza Pzemyskiego w odniesieniu do celów
utwozenia ( jakim jest ochrona wartoŚci pzyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz
walorÓw kĘobrazowych w celu ich zachowania i popularyzacji w warunkach
zrÓwnowaŻonego rozwoju ), celów ochrony, a także obowiązujących w jego granicach
zakazÓw, określonychw $ 3 ust.1 w/w Rozpoządzenia Wojewody Podkarpackiego,
3) - przedmioty i cele ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty ostoja Przemyska
PLH 180012 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków PogÓrze Przemyskie PLB180001 z
uwzględnieniem zagrożeń dla tych obszarÓw,
bI. waloryzację uzyskanych danych pzyrodniczych z wykozystaniem literatury tematu i w miarę
moŻliwoŚci, danych z inn'ych fragmentów Parku KĘobrazowego Pogórza Przemyskiego,
c/' identyfikację i ocenę ( z wykozystaniem literatury tematu ) wszystkich zagroŻeń Środowiska
przyrodniczego związanych z realizacją planowanego pzedsięwzięcia. NaleŻy określiĆi' opisaÓ
zależnoŚci pomiędzy generowanymi oddziaływaniami ( bezpoŚrednimi, poŚrednimi, wtórnymi,
skumulowanymi, krÓtko, średnioi długoterminowymi, stałymi i chwilowymi ) oraz przedstawiĆ
prognozy oddziaływań odnoszące się specyficznie do obszaru opracowania w fazie realizacji
ieksploatacji pzedsięwzięcia. Należy określiĆistotnośćoddziaływań ( czy sąone znaczące ). Analiza
oddziaływań powinna uwzględniaÓ biologię i ekologię Wszystkich gatunkÓw, na ktÓre może
oddziaływaÓ przedmiotowe pzedsięwzięcie,
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pzedsięwzięcia na środowisko pzyrodnicze. Rapoń
powinien zawierać pełną informację o zakresie pzedsięwzięcia, w tym dane niezbędne do oceny
efektów minimalizacji oddziaływań. NaleŻy także pzedstawiĆ ocenę skutecznoŚci zaproponowanych
działań m n mal z ujących z wy kozystan ie m iteratu ry te matu,
e/. określeniewpływu na cele środowiskowe jednolitej częściwód powiezchniowych ( JOWP ),
Wznaczone zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszaze dorzecza Wisły ( M'P nr 49,
poz.549 ) we obrębie realizacji pzedsięwzięcia, pzy uwzględnieniu kryteriÓw wymienionych w
"sposobu
rozpoządzeni Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2o11i. w sprawie
kwalifikaiji stanu
d/. działania minimalizujące niekorzystny wpływ

i

i

i

l

jednolitych częściwód powiezchniowych olaz środowiskowych norm jakoŚci
priorytetowych ( Dz.U. nr 257, po2.1545 ).

dla

substancji

21l. raport powinien byÓ sporządzony W sposób wyczerpujący, zgodnie z wszystkimi wymogami prawa
kĘowego i wspÓlnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe
instytucje kĘowe w oparciu o zetelne dane. Powinny zostaÓ okreŚlone, zgodnie z najlepszą wiedzą
naukową w tej dziedzinie, wszystkie aspekty pzedsięwzięcia, mogące osobno lub w połączeniu z
innymi planami i przedsięwzięciami oddziaływaĆ na elementy przyrody.
l!!. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowiskonależy sporządzić w
trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych

nośnikach danych.

'

Uzasadnienie

Państwowego Gospodarstwa Leśnego,,Lasy Państwowe'' Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w PzemyŚlu
ul. 29 Listopada 12,37-7 PzemyŚl wnioskiem z dnia 't8 marca 2013 r. wystąiło do WÓjta Gminy
Krasiczyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację pzedsięwzięcia pn.
,,Pzebudowa drogi leśnejCisowałodzinka_Panieński Czub w Leśnictwie Cisowa, Nadleśnictwo
Krasiczyn''' Do wniosku załączona została kańa informacyjna wrazzwymaganymi załącznikami.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi leśnej
Cisowa - Łodzinka - Panieński Czub w LeŚnictwie Cisowa, NadleŚnictwie Krasiczyn' Przedsięwzięcie
realizowane będzie na działkach oznaczonych nurnerami ewidencyjnymi 151, 155, 150, 149, 148,
147, 120, 14ol2, 13811 _ obręb Cisowa, gmina Krasiczyn oraz 517 - obręb Korzeniec, gmina Bircza.
Przebudowywana droga spełnia waŻną rolę w prowadzeniu gospodarki leŚnej w tym rejonie' Z
usytuowania drogi wynika ( teren falisty ) , że próba jej odciążenia poprzez budowę alternatywnych
rÓwnoległych ciągÓw komunikacyjnych o twardej nawierzchni na tym obszarze jest bardzo mocno
ograniczona. W zwięku z powyŻszym droga będzie musiała w dalszym ciągu spełniaÓ funkcję
głównego ciąu komunikacyjnego, jak rÓwnież częŚciowo funkcję szlaku zrywkowego.
W ramach inwestycjiplanuje się

1.

na odcinku

:

od km 0+000 do

km 3+100

- pzebudowę istniejącej nawiezchni z kruszywa łamanego z dostosowanie jej nośnoŚci do

współczesnych pojazd ow przeznaczon ych d o prąewozu d rewna,
- uzupełnienie wyposazenia drogiw mijanki, składnice izjazdy na szlakizrywkowe,
- oczyszczenie istniejących rowów i przepustów,
- pzebudowę włączenia drogi leŚnej do drogi kĘowej nr 28.
2. na odcinku od km 3+100 do km 5+411
- pzebudowę istniejącej drogi gruntowejwi'az z budowąmijanek, składnic przyzrębowych,
zjazdÓw na szlaki zrywkowe orazpzebudowę systemu odwodnienia drogi.

Nawierzchnia drogi wykonana zostanie

z

pzebudowywanej drogi wyniesie około 5,5 km.

betonu asfaltowego, natomiast łączna długośÓ

Ponieważ planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do grupy pzedsięwzięĆ, dla których
pzeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może byó wymagane na podstawie
ań.63 ust'1, w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o Środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz ocenach
oddziaływania naŚrodowisko ( Dz.U. z2008 r. nr 199, poz.1227 zezm. ), wzwiązku z s 3 ust. 1 pkt
60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r' w sprawie pzedsięwzięÓ mogących
znacząco oddziaływaĆ na Środowisko ( Dz.U. nr 213, poz.1397 ) organ prowadzący postępowanie
pismem z. dnia 28 maroa 2013 r', znak : os.6220.5.2013 wystąił do Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiitońego lnspełtora SJnitarnego w
PzemyŚlu z proŚbą o wydanie opinii co do potrzeby pzeprowadzenia oceny oddziaływania na
Środowisko dla wiw przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu
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dnia 8 kwietnia 2013 r',
znak : PsNz.465-2-9/13 nie stwierdził pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedmiotowego pzedsięwzięcia. W uzasadnieniu swojej opinii PPIS w Przemyślu
podał miedzy innymi, Że planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia emisji do środowiska
i pogorszenia jego stanu sanitarnego. Z kolei Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W
Rzeszowie pismem zdnia 12 kwietnia 2013 r., znak: Woos.4240.13.13..20't3.ls-4 wyraził opinię, Źe
dla powyŻszego pzedsięwzięcia istnieje koniecznoŚÓ pzeprowadzenia oceny oddziafiania na
środowisko,w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu pzedsięwzięcia na Środowisko, okreŚlając
rÓwnoczeŚnie zakres tego rapońu.
Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania W granicach Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, funkcjonującego na mocy rozpoządzenia nr 73/05
Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 paŹdziernika 2005 r' w sprawie Parku KĘobrazowego Pogórza
Przemyskiego ( Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego nr 137, poz.2089 a także w granicach obszaru
specjalnej ochrony ptakÓw Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty ostoja Frzemyska PLH1 8001 2.
Stosownie do zapisÓw ań. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i .!ego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska olaz ocenach oddziaływania na środowisko
oraz zgodnie z informacjami będącymiw posiadaniu Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w
Rzeszowie ( wyniki inwentaryzacji przyrodniczej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w KroŚnie z 2007 r' ) planowana do przebudowy droga przechodz| przez siedliska
pzyrodnicze Żyznych buczyn ( kod: 9130 ) będących przedmiotem ochrony obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty ,,ostoja Przemyska'' PLH1B0012' Jak wynika z treścipzedłożonej
dokumentacji w pasie drogowym na caĘ długoŚci planowanej inwestycji nie występujądrzewa, jednak
przebudowa drogi leśnej moŻe znacząco negatylwnie oddziaływaÓ na siedliska gatunków lub stan
ochrony siedlisk przyrodniczych poprzez m.in. niepokojenie gatunków, Wpływ na warunki wodne,
pzyległych siedlisk, rozpzestuenianie się synaniropijnych gatunków roślinzielnych wzdłuŻ drogi,
wpływające na model penetracji terenu i oddziaływanie tej penetracji na gatunkiantropofobne.
Zgodnie z $ 3 ust.1 wlw rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego na obsz-arze powyŻszego Parku zakazuje się realizacji
przedsięwzięó mogących znacząCo oddziaływaĆ i;a Środowisko. Natomiast zgodnie z ań. 17 ust.3
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. nr 151 , poz. 1220, ze zm. ) wlw zakaz
nie dotyczy realizacji. pzedsięwzięÓ mogących znacząco oddziaływaó na środowisko, dla których
spoządzenie raportu o oddziaływaniu na Środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę
raportu. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Pzemyślu opinią z

parku krajobrazowego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając opinie organów biorących udział w ocenie
oddziaływania na Środowisko uznano, Że dla planowanego pzedsięwzięcia polegającego na
,,Przebudowie drogi leśnejGisowa-Łodzinka-Panieński Czub w LeŚnictwie Cisowa, NadleŚnictwo
Krasiczyn'' zasadne jest pzeprowadzenie oceny oddziaływania na Środowisko i spoządzenie rapońu
o oddziaływaniu pzedsięwzięcia na Środowisko w określónym wyżejzakresie.
Dlatego teŻ postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego

otzymują
1.

2.

3.

@
5.

:

wniesienia zaŻalenia do Samorządowego

postanowienia

Kolegium odwoławczego w
daty jego doręczenia.
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Wójta Gminy Krasiczyn w terminie 7 dni od
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Państwowe Gospodarstwo l
,,Lasy Państwowe'' NadleŚni
ul. 29 Listopada 12,37-700
Generalna Dyrekcja Dróg KĘowych iAutostrad
oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20' 35-959 Rzeszów
Gmina Krasiczyn
Wójt Gminy Bircza
ala.

