Krzywcza, dnia 30.07.2012
GKŚ.6220.1.2011
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199
poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu
postępowania administracyjnego (tj. Dz. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) po rozpoznaniu
wniosku złożonego przez inwestora - Pana Adama Lubera zam. ul. Księdza Kowalskiego 24,
36-021 Budziwój i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża
kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego” na terenie oznaczonym
wg ewidencji 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów, miejscowość Bachów

Określam
I.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża
Bachów oraz budowę stawu hodowlanego na terenie działek o nr ewid. 656, 657, 658, 659, 660,
661, 662 w miejscowości Bachów. Powierzchnia złoża objęta zakresem przedsięwzięcia wynosi ok.
0,354 ha, zaś łączna powierzchnia terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi
ok. 0,58 ha. Złoże stanowią utwory czwartorzędowe w postaci piasków, żwirów i pospółki.
Udokumentowane zasoby przedmiotowego złoża wynoszą około 66 990 m3 kruszywa co stanowi
ok. 125 941 Mg. Szacuje się, że roczne wydobycie kruszywa w zależności od zapotrzebowania
wynosić będzie ok. 37 600 Mg. Po zakończeniu eksploatacji kruszywa wyrobisko zostanie
zagospodarowane jako staw hodowlany na potrzeby produkcji ryb słodkowodnych,
konsumpcyjnych na poziomie ok. 600 kg/ha.
II.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych, i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla
terenów sąsiednich
1). Prace przygotowawcze, związane ze zdjęciem nakładu, zostaną wykonana poza okresem
lęgowym ptaków i rozrodu płazów, tj. poza okresem 1 marca – 31 lipca.
2). W trakcie realizacji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. Ograniczyć się do
zajęcie obszaru niezbędnego do realizacji przedsięwzięcie.
3). W przypadku przestojów w pracy kopalni, maszyny górnicze należy wycofać poza obszar
wyrobiska, na przygotowany w tym celu utwardzony plac.
4). Ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku przewoźnego urządzenia sanitarnego
i sukcesywnie wywozić do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem
zlewczym.
5). Przed przystąpieniem do wyrobiska należy zdjąć i zabezpieczyć warstwę humusu z terenu
prac wydobywczych i wykorzystać ją do rekultywacji terenów pogórniczych.

6). Zdjęty znad złoża nakład ulokować początkowo na tymczasowych hałdach zewnętrznych,
a następnie w miarę postępu prac przemieszczać do wyrobisk poeksploatacyjnych oraz
wykorzystać do budowy grabli.
7). W okresie eksploatacji stawu, nie będzie pobierana woda powierzchniowa na potrzeby
jego funkcjonowania.
8). W okresie eksploatacji kruszywa zakazuje się gromadzenia oraz składowania humusu,
nakładu w granicach pasów ochronnych.
9). W okresie eksploatacji kruszywa zakazuje się gromadzenia oraz składowania urobku
w obszarze planowanego przedsięwzięcia.
10). W okresie eksploatacji przedsięwzięcia nie dopuszcza się odwodnienia wyrobiska
eksploatacyjnego.
11). Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych (od terenów
sąsiednich nie będących własnością inwestora i dróg) wymaganych Polska Normą PN-G02100 „Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk
odkrywkowych”.
12). W okresie eksploatacji kopalni sposób składowania humusu i nadkładu prowadzony
będzie tak, aby nie powodować dodatkowych obciążeń skarp wyrobiska i ich obrywania.
13). W okresie eksploatacji kruszywa składowany humus i nadkład nie mogą utrudniać
swobodnego spływu wód powodziowych i powodować wzrostu zagrożenia
powodziowego na terenach przyległych.
14). Należy zabezpieczyć wyrobisko przed możliwością dopływu ścieków.
15). W trakcie eksploatacji i po zakończeniu eksploatacji należy prowadzić monitoring skarp
brzegowych zbiornika wodnego, który będzie polegał na kontroli postępu ewentualnej
erozji, a w przypadku zmniejszenia określonych szerokości pasów ochronnych należy,
niezwłocznie podjąć działania ochronne i zabezpieczające skarpy zbiornika oraz
odtworzyć szerokość pasów.
16). Prowadzić sukcesywna rekultywację terenów pokopalnianych.
17). Rekultywacja obszarów pogórniczych przeprowadzona zostanie w kierunku rolnym,
urządzony zostania staw, czaszę basenu poeksploatacyjnego ukształtować należy
w sposób zbliżony do naturalnego akwenu, tj. Wyprofilować łagodnie brzeg
i ukształtować płycizny wzdłuż brzegów, przy czym skarpy należy kształtować tak, aby
wysokość poszczególnych półek przekraczała 6 m.
18). W okresie rekultywacji wyrobiska i po jej zakończeniu, nie będą odprowadzane wody z
wyrobiska – stawu. W okresie eksploatacji stawu nie będzie odprowadzana woda ze
stawu.
19). Wywóz kruszywa z przedmiotowej kopalni odbywać się będzie wyłącznie istniejącą drogą
technologiczną, stanowiącą dojazd do zakładu górniczego Iskań.
20). Droga, którą prowadzony będzie transport kruszywa, będzie charakteryzować się dobrym
stanem technicznym.
21). W celu ograniczenia zasięgu i wielkości emisji niezorganizowanej związanej z realizacją i
eksploatacją przedsięwzięcia, tj. pylenie, należy:
a) eliminować pracę na biegu jałowym silników spalinowych maszyn i środków
transportu m. in. W czasie postoju, przerw w pracy,
b) na terenie zakładu i dróg dojazdowych ograniczyć prędkość pojazdów transportowych
kruszywo do prędkości ok. 20 km/h,
c) samochody transportujące kruszywo będą zaopatrzone w plandeki przykrywające
wywożony urobek.
22). Samochody transportujące kruszywo będą tankowane na stacjach paliw zewnętrznych.
23). Prace związane z udostępnianiem, eksploatacją i rekultywacją złoża należy prowadzić
wyłącznie w porze dziennej (między godziną 6:00 – 22:00).

24). Głównym źródłem hałasu w trakcie eksploatacji złoża kruszywa Bachów będzie praca:
koparek hydraulicznych – szt. 2, ładowarki czołowej/spycharki – szt. 1 oraz
poruszających się pojazdów ciężarowych.
25). Poziom mocy akustycznej dla pojedynczej koparki nie będzie przekraczać wartości
102 dB (A), ładowarki/spycharki nie będzie przekraczać wartości 100 dB(A).
26). Należy przestrzegać instrukcji/przepisów zawartych w DTR urządzeń technicznych
i maszyn emitujących hałas w okresie rozruchu, eksploatacji, likwidacji, aby ograniczyć
negatywny wpływ hałasu na ludzi i środowisko.
27). Wytworzone w trakcie eksploatacji odpady (powstające w związku z pracą maszyn
i środków transportu) oraz odpady komunalne należy segregować i magazynować
w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie
przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania.
28). Przygotowanie do eksploatacji kruszywa oraz wydobycie powinny być prowadzone
z zachowaniem zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych
i podziemnych substancjami ropopochodnymi ze sprzętu i maszyn wykorzystywanych do
prac przygotowawczych i eksploatacyjnych.
29). Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku ruchu zakładu eksploatacyjnego
prowadzić zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami, odpowiednio do rodzaju
odpadów.
30). Gospodarka wodno – ściekowa w zakładzie eksploatacyjnym kruszywo powinna być
prowadzona na warunkach obowiązujących w gminie Krzywcza.
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym.
1. Koncesja na wydobywanie kopalin musi uwzględniać ustalenia wymienione w punkcie
I i II niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Do Wójta Gminy Krzywcza wpłynął wniosek Pana Adama Lubera zam. ul. Księdza
Kowalskiego 24, 36-021 Budziwój z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża
kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego” na terenie oznaczonym
wg ewidencji 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów, miejscowość Bachów.
wraz z kartą informacyjna przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póżn. zm.)
zawiadomieniem z dnia 24.03.2011 r. wszczął postępowanie administracyjne przesyłając go
wszystkim stronom postępowania.
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 78 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –
Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) pismem
z dnia 04.04.2011 r. przesłał kartę informacyjną przedsięwzięcią Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Przemyślu z prośbą o poinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu opinią znak PSNZ.465-18/11
z dnia 211.04.13 nie stwierdził pod względem higieniczno – sanitarnym istnienie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak
WOOŚ.4240.13.19.2011.AD-4 z dnia 2011.05.12 wyraził opinię o istnieniu konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
inwestycyjnego, podając również zakres raportu.
W związku o opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wójt
Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.)
art. 63 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z puźn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 40
ppkt a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) postanowieniem dnia
06.06.2011 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 97 §1 pkt 4, art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z póżn. zm.) postanowieniem z dnia 07.06.2011 r zawiesił postępowanie
administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
na środowisko.
W dniu 11.01.2012 r. Pan Adam Lubera zam. ul. Księdza Kowalskiego 24, 36-021 Budziwój
przedłożył Wójtowi Gminy Raport oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 97 §2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póżn.
zm.) postanowieniem z dnia 17.01.2012 r. Podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 ppkt „a” i „b” rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) a także w związku z lokalizacja inwestycji w granicach Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze
Przemyskie” (PLB180001) i obszarze mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska”
(PLH180012), zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
pn: „Eksploatacja złoża kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego”
na terenie oznaczonym wg ewidencji 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w miejscowości Bachów
w sąsiedztwie działek nr 750, 655, 648, 663 obręb 0002, Bachów w miejscowości Bachów wystąpił
z pismem z dnia 18.01.2012 r. do Regionalnego Dyrektorowa Ochrony Środowiska w Rzeszowie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu opinią znak PSNZ.460-1/12 z dnia
2012.01.26 wyraził pozytywna opinie w sprawie warunków środowiskowych realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagającego przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Rzeszowie
pismem
znak
WOOŚ.4242.13.7.2012.GJ-6 z dnia 2012.02.17 poinformował Wójta Gminy Krzywcza i pana
Adama Lubera zam. Porąbki 49, 31-317 Rzeszów, że termin określony w art. 77 ust 6 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko nie może być
dochowany.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Rzeszowie
pismem
znak
WOOŚ.4242.13.7.2012.GJ-7 z dnia 2012.03.19 poinformował Pana Adama Lubera zam. Porąbki
49, 31-317 Rzeszów, o stwierdzonych brakach merytorycznych przedłożonego raportu, podając
również sposób ich uzupełnienia.
Po uzupełnieniu przez Pana Adama Lubera zam. Porąbki 49, 31-317 Rzeszów raportu
oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem
znak WOOŚ.4242.13.7.2012.GJ-12 z dnia 2012.06.14 poinformował Wójta Gminy Krzywcza
i pana Adama Lubera zam. Porąbki 49, 31-317 Rzeszów, że termin określony w art. 77 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie może być dochowany, wyznaczając dzień 15 lipca 2012 r. jako
termin załatwienia sprawy.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Rzeszowie
postanowieniem
WOOŚ.4242.13.7.2012.GJ-13 z dnia 2012.07.16 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn:
„Eksploatacji złoża kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego” na terenie
oznaczonym wg ewidencji 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów, miejscowość
Bachów.
Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z późniejszymi zmianami) zawiadomieniem znak GKŚ.6220.1.2011 z dnia 18.07.2012 r.
poinformował strony postępowania o zakończeniu kompletowania materiałów i dokumentów
warunkujących możliwość wydania decyzji.
Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72
ust 1.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa w art. 72 ust 1 w/cyt. ustawy.
3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich.
4. Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
Załączniki:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś
Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman

Otrzymują:
1. Adam Lubera zam. Porąbki 49, 31-317 Rzeszów,
2. Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36,
3. Bogumiła Cag-Lubera zam, Porąbki 49, 31-317 Rzeszów,
4. Marcela Matejko zam Brzeszcz 4/15 Oświęcim 32-600,
5. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul.8-go Marca 13, 35-.959 Rzeszów,
6. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu
ul. Bpa. Glazera 9
37-700 Przemyśl

