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Na Podstawie art9"l $1 Pkt 4' aft. 123 Kodeks

st

jednolity Dz.

IJ z2013 r',poz.Ż67)

postanawiam
zawiesić postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskorvych
Krasiczyn z/s rv
uwarunkowaniach zŁożonego pizez Państ'wowe Gospodarstwo LeśneNadleśnictwo
IŻ,37-70O Przemyślw dniu 18.03.2013 r. dla przedsięwzięcia pll.:
Przemyśluul. 29-go ListJpada
'Panieński
Czub - Bachów w lęśnictwiel(upna, Nadleśnictwo Krasiczyll"
drogi leśnej
',Przebudowa
połozonegonadzńłkachónrewid 24Ż,241,Ż40,236 i235 obręb Chyrzyna, nrewid.3604i34Ż4obręb
przedłoŻenta ptzez
bachów gm. KrzywQza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza do czasu
wnioskodawcę rapoftu o oddziaływaniu na środowisko'

Uzasadnienie

z

dnia 18.03.2013 r w sprawie wydania decyzji o
drogi leśne'i
środowiskowy"h,r*u.unkowaniach narea|izacjęprzedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa
o nr elvid
na
działkach
połozonego
Panieński Czub - Bachów w leśnictwie t<upna, Nadleśnictwo Krasiczyn''
505,
ewid
nr
Krzyłvcza,
Ż4Ż,Ż4I,Ż4O,Ż36i 235 obręb Chyrzyna,nr ewid. 3604 i34Ż4 obręb Bachów gm.
Leśne Nadleśnictwo Krasiczyrr z/s
504 i 511 obręb Brzuska g-. bi."'u, wystąpiło Państwowe Gospodarstwo
w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12,37-700 Przemyśl
] 960 r. I(odeks
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawi e art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 częrwca
z dnia
zawiadomięniem
poz.
Ż67)
postępowania administraóyjnego (tekii jedńolity Dz. U. z Ż013 r.
na
i
umieszczając
n.a42an r' ułszcz{ poJępó*unie administracyjne, przesyłająp go wliioskodawcy
stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy

Do Wójta Gminy Krzywcza, z wnioskiem

WójtGminyxrz7wciazgodnieiart7lust. 1pkt.ŻwzwiązkxZart.59ust. 1pkt2ustawy3
w
pńdzierniia 2008r. o uóostępnińiu info.-acji o środowisku i jego oclrronie, udziale społeczeństwa
'ochronie
do:
wystąpił
IŻŻ7),
poz(Dz.
l99,
Nr
U.
środowiskaorur r"iiu"h oddziaĄrwania na środowisko
co do potrzeby
Państwowego Powiatowego Inspektora śanitarnego w Przemyślu z prośbąo opinię

który postalrowienietl-l
prr"pro*u{renia oceny od"clział5łvania na środowisko i ewentualnego zakresu rapotttt,
_
sanitarnym istnienia
znak PSNZ .465-w1i z dnia źolz.oą.zz nie stwierdził pod względem higieniczno
rapoftu o oddziĄwaniLt
obowiązku przeprowadzeniaoceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania
go.
rre
stycyj
inwe
a
na środbwiskod1a przedmiotowe go przedsięwzięci
do Regionalnego
Wójt Gminy Krzywcza ł*io"iłsię również zgodnie z 64 ust.1 p\t 1rvwlstawy
z
WooS.4240.13.14"2013'15-6
znak
Dyrektora ochrony ś-a|*i't u w Rzęszowie, który postanowieniem
w
Środowisko,
na
2013-05-13 stwierd ził, Że istnieje koniecznośc prźeprowadzenia oceny oddziaływania
dnia

pn:
tym sporządzenia raportll o oddziaĘwaniu przódsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
_ Bachów w leśnictwie Kupna, NadleśnictwoKrasiczyll''
,,Pr""budo*a drogi leśnejPanieński Czub
i3424 obręb
połozonego nadz|ałkachó nr ewid Ż42,Ż4I,240,236 i 235 obręb Chyrzyna, nr ewid.3604

bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gń. Bircza.
arl. 63
Ńo;t c-iny pó przeanalizowaniu zebranego materiafu dowodowego działając na podstawie

ust1iart.64ust. 1ustawyzdnia3października2008r.oudostępnieniuinformacjiośrodowiskuijego
(Dz.

na środowisko
ochronie, udziale społeczeńtwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania
r.
zdnia21'.05.2013
6ŻŻ0.4'2013
SGioŚ.
znak
U. Nr I99,poz. IŻŻ,7 zpl,lźn' zm.), wydał postanowienie
nakładaj ące obowiązek:
1. p."óp.o*uo""niu o""ny oddziĄwania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

drogi leśnejPanieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyrl''
ewid. 360Ą i34Ż4 obręb
położonego na dzńłkach ó nr ewid Ż4Ż,Ż4|,240,Ż36 i 235 obręb Chyrzyna, nr
bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza.
Ż. ustalenia zakresu raportu o oddziaĘrvaniu na środowisko.
',Pr""budo*a

Z uwagina powyższe postanowiono jak w

sentencji'

POUCZENIE
_
Na niniejsze postanowienie sfuzy zaŻalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczęgo w Przemyśltr za
pośrednictwem Wójta Gminy lłzryczaw terminię 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

otrzymują

i.

2.

Państwowe Gospodarstwo LeśneNadleśnictwoKrasiczyn zJs w Przemyślu ul. 29-go Listopada IŻ,
37-700 Przemyśl
ala

Do wiadomości:
1. Gmina Bircza,

37 -7 40 Bircza
2. Strona internatowa Urzędu Gminy Iłzywcza,
3' Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy lkzywcza,

