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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 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 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega 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, gmina Krzywcza, powiat przemyski.
Charakteryzuje się ono następującymi technicznymi:
 powierzchnia złoża objęta zakresem przedsięwzięcia wynosi ok. 0,354 ha,
 łączna powierzchnia terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi
ok. 0,58 ha.
 złoże stanowią utwory czwartorzędowe w postaci piasków, żwirów i pospółki.
3
 udokumentowane zasoby przedmiotowego złoża wynoszą około 66 990 m 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.
Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone na zasadach m.in.:
prace przygotowawcze:
 zdjęcie nadkładu będzie prowadzone poza okresem lęgowym tj. 1 marca – 31 lipca,
 zdjęty humus składowany będzie na tymczasowych hałdach zewnętrznych, a następnie
wykorzystany do rekultywacji terenów pogórniczych,
transport kruszywa:
 istniejącą drogą technologiczną,
ograniczenie zasięgu i ograniczenia emisji niezorganizowanej – pylenie:
 w czasie postoju, przerw w pracy silniki spalinowe i maszyn i środków transportu będą
zatrzymywane,
 na terenie zakładu i drogi prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 20 km/h,
 samochody transportujące kruszywo zaopatrzone będą w plandeki do przykrywania urobku,
gospodarka ściekowa:
 ścieki bytowe gromadzone będą w zbiorniku przewoźnego urządzenia sanitarnego
sukcesywnie wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków,
gospodarka odpadami:
 wytworzone w trakcie eksploatacji odpady (powstające w związku z pracą maszyn
i środków transportu) oraz odpady komunalne będą segregowane i magazynowane
w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania
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