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\ńJr c'xn.Y PoDGóRź!-li
PodqóŹyn dn|a 507 2oo9r

POSTANOWIENIE

Na podŚiaw]e ań 63 ustl. ań 66 W eiązku z an 59 usl 1 pkl 2 JŚtav/y z dna 3
o UdoŚlępnaniu nfomac] o Środowsku jego ochronie udzia e spÓ|eżeńŚbła w

ch oddf]a|ywania na środoMsko (Dz' U Nr199 poz 1227zpóżzń)

oEz an' 123 uslawy f dna 14 czeMa ]960 r KÓdeks postępowana adminstEcy]nego ( Dz U z

2000. Nr 39' poz]071' z póŹnzm), kieru]ąc sę kryIedam okreś|onyń w s 3 uŚt 1 pkl 72' 72a
rozpoządzenia Rady MiiiŚlrów z dnia 9 ]islopada 20o4r W spGwe okGśenia rodfjów pżedŚ ęM ęó
mogąoych znażąĆÓ oddfiał}ĄvaÓ na środowsko oEz szczegljłowych uwa.unkoMń fwązańyĆh u
kwa|ińkowaniem pzedŚ ęM ęcia do Śpolfądzenia rapońu o oddz]a|Wan u na środow sko (Df U Nr 257
poz' 2513 z pinnzń) pÓ lozpalżen U wn osek z dni6 27 05 2009 r (data wpł'm 03062009 r)Pań

celny Faruga'Pu ewoźnjk replezen|ująoą 'imę sbfl W sÓn sp ŹÓ o z Śedfbąw Klakowie puy u
słow'ej 3. d2aąąE] w mien]u inwegtora: Karkonoskego systemu Wodocągów iKana|izac]if

s edzibąw MysłakÓWicaćh pży u ' Robotn]cze]6
po5tanawian

Nałofyc obowązek pżeprÓwadzen a ocny oddział!^vania.a środowsko pPedsiętęoia pn

,Budawie kana]hrąi śanlr'|nE dla ńlelscowoścl: sr.nlszów' zach.]fri. i Bo@wice w Gnj,ie

w ftnach l<1órega ftatzÓwane będą ńllańia

' budawa kanaljzacji Śahilahe] w ńje]sĆÓwÓśaaĆh słan6zów i zaĆhrlnia,

r nzbudoĘ kanal]zacjjśńi|ańą w ńbj$Ówości BdÓwiĆe w|af ż lik||iljacją aczyŚzchlni

. Mbudawa i nadelnj4cja btnjeiącej aczys44lni ścieków w njejjrwośĆj Ma|ĆzyĆ.,

. nodernncja ] bżbddawa iŚlrąąĆ$h pnÓpnfrpaMl ścEkó||)

ewideńcyjnych wg' fa|ączońych wykazów dza|ek w

obiębach Gńiny Podq&fyn slansfów facheh e ]Varczyce' Borow@ sosnówka.

zak.eŚ Śpożądzena €po'lu oddza]'&ananaśrcdowskopowinienbyćzoodnyzań 66UŚ|awyzdna

3 paŹdziernika 2003 r o udostępnaniu inlomacjio śrcdowsku lego ochronie udzia|e ŚpÓłeĆzeAshła w

och loneśrodowskaorazoocenachoddz i ałnEnan . Ś rodowsko(ozUN|19spÓz ,1227zpóż ' zń ) '

zeszczegónymuwgędn ien ieńÓddz ]a |ywańanaŚed|skapży lodndeoEzg . Iunk rcsn i ł € 2ą t

w rym ptak' da których w}znaĆzÓno obszaly speojalne] odhńny p|aków NaluE 2000 "krkonosze
oraz prcjeklowany Specja ny Obszar Ochrony sedlisk Natura 2OOO Karkonosze

UZASADNIENIE

Panice na Farugż Puewoźn k reprezentu]ąĆą filńę scÓfr Wi|ŚÓn spfoo z Śedzibąw
KrakNe pży u s|ow*€i3. dzatającei w imenu inwegioIa Karkonoskieqo sysleńu W0deą!ów ]
Kańa|izac]iż Śedzibą w l\lysłakN€cl] pŹy u| Robolneej6 wnoskiem z dnia 27052009l (dab

wp!a{u0306,009r)wys ląpładoWój1aGmnyPod9Ó2ynoł 'danedecyf ]



Uwafunkowanach zqody na rea|ifaĆ]ę pŹed9ęMięc'a polegaja.cego na 6ldaw e,Budowie kańalikcii

sanita/ńei dla ńi.jscowaści: s|anjszów. zzćh.1ni. i Borowica w Gnińie Podgóżyn,' w cnach

k13rt9Ó fualizo||ane bę|1ą za|1anń

. budawa kanaltacji santarhe) w ń)e)ŚĆÓ|!Óściach staniszÓw i zache)ne

. rczbudawa kanalifad] sanrane! w n|eis@wośc] Ba@wice w|az z l)kwidac]ą Ń.ysazalrj

ąCej aĆzyłżalnr śCiekó|| w njeiscÓwaśc, Maftzyce,

. na|lernlzaĆja I fuzbldowe istnbią

erach ewidency]nych wg za|ączonycll wykafÓW dzalek w ÓbĘbach

cńiny PodgÓzyn: slanszów. za.hełm e Marczyce. Borowice sosnówka.

|nfurńac]a o złożonym wnosku z pub en'e doslępnyń wykafe

danychodokuń € i t aĆhp lowadzonymprzezWo] laGmnyPodgóżyn12009ł , /0023) . zgodne fań2]

us|awy u dnia 3 paźdfiem ka 2003 l o udoslępn an J inlormaĆj Ó ślodowisku jego ochrone udfa e

ska oraz o ocenach oddf ał,avania ńa slodowisko (Dz U Nl199 pÓf

W pow}zszym poslępowańJ adńniŚlGryjnym czba sllon puekGża 20 W fwa3ku z

powyższym slosowń e do dyspozrj' 61awowe]okreśmE w ań 74 ust 3 uslawy z dn a 3 paździem ka

2oo3 r o udostępnań! nformac] o yodowśku ii €qo m

ślodowska oraf o ocenach oddza|rvana na łodowsko lDz I N| 199 pÓf 1227 z pórzn ) w

zwązkufań ł9Jsbwyfdnia14czeN€]960r Kodeks PÓŚtępowan a Adm Śtracy]nego lDf U f

2000r Nl 39 poz]o7] z późń zń) Wórt Gńiny Podgozyn zawadomł dlÓńy o wszczęcu

postępowania admńŚtracyjneqo mou wośc zapoznana Śię Ź aktam splawy obweszczeneń Wó]b

Gm'ny Podgózyn (fnak RGP 762a l ) oE. ogłrsuenem Wójla Gń ny

Podqózyn (zankRGP/7624l]21,2oo9 f dnia ]0062009 r) obwievdenie ogłoszen e zoŚlałÓy

v}aveszone dnia ]0 czeeca 2009 roku na tab .ach inlomacy]nych Ulzędu Gm'ny pzed Użędeń

Ponadlo zoslało puesłańe dÓ soliysów poszczegó|nych m ejscowośĆ pżez lereny' klor € pzeb'ega

ńw6tycja. ce|em Wwieyenń m lab Ćach ]nlomacyjnych slup.ch ogłoszenowych okz w Śposob

zwycza]owo pzy]ely w dane' mierŚcowośc (psmo zn.k 7624/12212009 z dńa 10062009 r]

obweszczen e og]oszeń e zaml lyńu ńfomac] Publczne] Urzędu

Gminy Podqóuyn l w.]nu ]0 cueMca 200s r) stony ńÓqły f|ożyć uwag L wniogkiw okr €śÓńyń

le.mne W UstfÓńyń termine Wplynął wnjosek Macyce co do lea żacj

fańieżone] nweslyc]L Wn osk uwaq do prowadzoneqo poslepowana zostaią rozpatfone na € lap e

wydan a decyzli o vodowlskowych

Na podslaws załąĆzońejdo wniosku nformac] op|anowanympżedŚęwfęcu:auerąące]
o udoslępnanLu nlormaĆj Ó

ślodowisku i] €qo ochlońe udzae społeczeńsllva w ochronie ślÓdÓMŚka oraz ocenacb oddział!Ąvania

na ślodowlŚko (ozu z2003r N.1s9 pÓz 1227 z pÓzzm )usta|ono ze panowane p2edsiewz ęc e

naefy dÓ lodza]u pzedsęwzięć o 2 W lslaw którc

wys f*egó t rone]es lW s3Us t  1  pk l  72 i72a  l o fpo l ządzenaRadyM ins t ówfdna09| i s l opada20oa

loku w sp.awe okreś€nia rodŹa]u pźeds ęWzęć mogących fnacząco oddf6]ywaó na śrcdowsko oraf

sfdegołowych uwarunkowań fw ąfanych z kwa|ilikowan em puedsęwzęca dÓ ŚpÓżądzen a rcpo'1u o

oddz i a l Fvań  u  ńa  środowsko  (Dz  U  z2oo4rokJNr257  pÓż  2573  zpozzn)



pźedsęwfe. mogących pÓlencjane znaeąco środowskÓ. da których

pueprowadzeń e oceny oddz a|FVa

zqodn€ z a.. 64 Ust ] o €z 156 uslaw z dna 3 paździem ka 2003 r o tdoślępnianu

Óddz]a|Wan a na środowiskÓ' WÓjlGminy Podgóuyn !ryslą! l o opńię co do polueby puepÓwaduena

oceny oddżia|ywan a pE€dsieMęoia na śńdowjskÓ da p anowanej ńweŚtycj a w pęypadku

sb]verdzen 3 bkej potEeby okreŚenia zak€s! iapÓltu do PańsNvowego PowatÓweqo Lnspektora

san tarnego w Je|eń ej Góże (p smo z^ak RGP 7624l124l2aa9 z dnia ] 0'06 2oo9 L) olaf Reg ona nego

Dyreklora ochony ŚrodÓwjskawe Wrocław! (psmo znak RGP 7624l]2512009 z dna 10 06 2009 r),

organy te wydaly op ńie]

. Pańsbłow} PÓwiatowy iŚpektor sanilamy wJeLeńej Góże' poŚlanowien em ń!ńerzNs-TP.61o.

30/09 z dnia 25 cfeM 2009 roku (dala wp|ywu 07072009 l) stverdz]l blak polżeby

pĘep.ow6dzeń]a oceny oddza|yłva d|a w nweŚtyĆ] Planowana

nwestyc]a ńie będzie s|anow . zagrożen a d a środow Śka oraz zdrowia udz

. Regiona ny Dyreklor oÓhńny Śrcdowiska we Wrccławu pÓŚlańÓw]eniem znak RDoŚ 02 Woos

6613 3/127l09/ama z dnla 02 |ipca 2009 loku ldala wp]łwu ]0072009l)wydał opnLę ieda

pzedsęMęc]a pn ,Budow€ kana|izaĆj sanilame] da m€Fcowośc

PodgóĘyn slniąe konie?ność pżeprcwadzena o@ny oddżia|ylvan]a na

yodowiskÓ da wfu pżeds ęt ęcia Rapod w ńien byćzgodny z ań 66 Mw u9lawy że szczegÓhym

uwg ędn'en eń oddział'Ąvania na sed iska puyrodniże oraz gatunk roś|in łieząL w lym plak

da klórych wyznaczońÓ obŚa.y spec]alnej ochrony plaków NatJla

prolektowańy spec]ahy obszar oc
Budowa kana|izac] san tarn€j d a m eFcowośc : slan szou zacherm e

Borow@w gm nie Podgożyn rea zowane będąiaŚtępu]ąe zadania

] Budowa kana facji san Ernej w m eFcowŃdi slan 9ów

2 Budowa kana żĆji Śan ta.ne] w m eF@wości zachełń e

3 Rozbudowakana fac] sanitamejw m eFcNośc Borow@wrazz|ikwdac]ąoczysfea||iśceków

. Modernizac]a pżebudowa pompowni śceków sulÓł}ch

. Bldowa ńowego boku bo|o9cznego ÓĆżyŚzczana ściekÓW o pz

w Śklad kbreqo wchodz Ć będzieosadnikwŚ|ępny' Romora osadu czynnegÓ cylku|acy]na

osadnikMómy pÓnowy

. Modernzac]a puebudÓwas|acjineohmżn€qoodwadnianaÓŚadów

. AdaplaĆ]a rsln e]ącego budynku b|oku oŹyŚzĆzań a na bldynek adm nislracy]no wa6z1atowy

. Modeńifac]a ukladu stemwania. zasi|ańiaeneQelyenego wEzu [,ym'anąagleoatu

prądÓhłórdego L,]zyskan]e nowegÓ pÓdo ena Wodno.p'awnego nazu ul śceków

5 Modernizac]a dwóch pżepompwn śc'ekóW: sosnówka ' goneczna Do|ina'

|ośó śceków sanlamych zbieEnych z tego obszaru Wyniese ok o ńd= 30.0

dm./sPuewidu]e sę budowę seci kan2rizac] Śanilańej o d|ugoś.i ok 25.o km w Ęń ok 70 km

rurocą9ów pĘesy|Ówych csnienowych

ze wzgędu na ukszlahowanie te.enu po]oklu]e s]ę si €owe i|Ókane pompown]e ŚcekÓw EędąIo

Óbekty kompaktowe w lorme sIudn pÓdfemnycl]. komp|etnie wypoŚażÓńe w Układy hydrau ene.



I
slerowana mDnilofuqu P|anuje s]ę Ók 14 szl puepompown (w tyń 5 secov.,ych L 9 okahych) oo

pżepompown pzeudu]e sie doprowadfeń]e pży|ączy ene4€lycznych n/n LokaEac]a pzepompown

pżewdziana jesl nawydf eonych dzia|kach poŹacqlam peszo']ezdnyń]

W .ama.h puedsięwzięca kon|eena rest ńÓdemzacja dwoch sln e]ąĆydh plzepompown ścieków

slon€czna Do|'na tozbudowa) i sosnówka Ścek z ca|ego plo]ektowanego Óbsfaru zoslaną

puepompowaie do 9tńejące] ożyszcza|n Ś.eków Ma.czye odbomkem ścieków Jest pÓtÓk

PżedsęMlęcie poeqa na budowe siec kana zac] sanitame]' nąąci za zadane

odprowadzaó ściekL f uEądzeń Śańtamych w budynkac]r meŚzk3 nych oEf z węfłÓw sanbnycn

fakł.dów pPeńyŚ|Ówych ]doprowadzaÓ] € ŚyŚieńem *cze|nych ruloĆq!ów do oeyszoza ń ściekow

zLoka fÓwane] w MarczycaĆh

seó kaM izac] Śańtańej w pżewafaią@j częśc] plowadzona będze w ciągaclr

komunkacyrńych l] w droqach pub Ćżnych uhładzonych bfumicznyĆh olaz o naw€uchn] oi!ńtoweJ w

m €]scowÓśc ach slaniszów' zachelńie ]Bofowice' cfęśó kanałów zoslanie zoka zÓwana na lerenach

pod|ączanyoh poseŚji Tereny t € pÓfuśnięle są llawą nskmi kzewańi' ne Wkazu]ą dhalakleru

lNaleo o zag os Podarowa n'a

Trasy kaiaizac] zoslaną zplo] sposób aby zn Śfdenia stnie]ąej zieeni były

zmin ma|izowane Budowa kana|ifac] będf e wymagała czasÓweqÓ za]ęc a pasa drogowegÓ

Uloz€nle furcc a.gów wdłuż p3sa drcgipanu]e sę Wykonać rozkÓpeń otwańym wą9ko pżeŚlJz €nnym

Prc]śca pÓpżeczne pod drcgańi pan!]e sę w}konac melodańi befwykopowymi Jb w wykop e

Óh{ańym w zaeżnÓśĆ od uzgodniena z fauądcą drogi Pre]Śca le p|anJjć śię pżeprcwadz'Ó pod

kąlań jak najbardzie] zb|]żÓnyńi do ploslopadlych do puebegu]efdnL

PżeJśoa pod c ekam Mdńyńipaiu]e sę Wkonaó metodam bezwykopowym' |Ub fa pomocą r@kopu

oN!Źfrego pod kąlam ]ak na]badfie] zbiżonym do p.osłopadłyĆh do pzebiegu kÓo4a rzek W

pzypadku pże]śca rofkopeń ohłańym panuje sę odŃozenie skalp ceków wodnydh w mielscu

puekroczeń a poobu slronach na dłuqośc w lom e uzgodnone] zÓdpÓwi.dnim auądoąceku

Po fakoncen'u bJdowy leren zoslan e upouądkÓwańy doprowadzony do sbnu f.slanego' E|ementy

male] a'ch teklu ry. oglodzen a 9 fu n low€ zośan ą odfuo żone

\M'ły Śludnikanajizacy]nych będądoŚlosowane do poziomu naweżchnidrog natom'asl w l'.renacn

feÓnych p|anuje

zaneÓzyydeń z poweuchn gfuniu

Na le.enje pzewLdfanym pod rca zację pżedŚięwfęcia wstępnie panu]e sę |oka zację 5

pż€pompown s eĆiÓwych o.az 9 pu epompowń oka|nyclr (obslugujących ńakŚ 4 posesje) 0|a kżdej

puepompowń panu]e sę qdzieLene le €nu opowezchn w puedziale 25.1ooml Puepońpowńe

pos'adaó będą 2]azdy 2 dróg pub|icńyĆh Da pEepompownine jeŚt wyńagana st € la oĆhiÓny wg

pBvodawŚhła po|Śkiego i UE

ze wfg ędU na to. że w pu ewa3]ąÓe] częśc s ec kana zacy]na plowadzona będz € w cąlach

komunikacy]nych trb w ich llezpośr€dn m sąsedfNve do]afd odb!^vać się będfe pop.z €z sheląoą

nf.aslluklurę drogÓwą W mLeFtc|r w klórych ze wfględu na uksaałowad e lerenu koneczne by]Ó

poprowa dzen ie Śiec pEez lereny n na|ezynaczaŚ budÓwy w}koiaĆ doFzdy np

z pl!'l b €bnÓł}Ćh klorc po WkonanU kadaLifacj naeży usunąć Na leleńy pżepom

panlje się wykonanie fjafdćw z drÓg pub enych Ó.af uhłardzenie terenu pzepompown ŚcekÓw



I
nw*tycja ńa ńaGkter |ń oł! PÓdĆfas rca facj pEeds ęWz'ec a n 9 za]dz e kon€cznoś. lrvJabqo

W.ańaĆh rczbudowy modernrĆj iŚtnejące] oczyszea ni ŚciekóW panu]e śę powększenE

powieuclrnLdzark zarńowanejobemepuef obektykÓńńa|neÓok 0.6ha

W fuf e lea facj roból ńasląp pÓdwyżsfona em Ś]a pylu' spa in ( w zw]ązku f użyIkowan em

maszynspanow.ydh)a l ak l ehałasuEms]ebędąpoc l rod fćołzekspoa lac ] spuę lubudÓwanegoo

napędze sp. nowyń MaŚzyny wykorzystwane w trakce pŹc będą źlód|em l]ała9u ]daań PÓdczas

pracy naszyn i po]azdów ńÓże dochodzÓ do wyceku plynóW a w koiŚekwencJi do zaneczy9eei|a

9 |eby plylko za ega]ą@j wod y g lU nIÓwe] PoElawać będą od pa dy z d e monbżU idflaslru klu ry drogowE

oraf w}kÓpów W paŚ e obięlym V!,ykopańi ńoże naŚląliÓ zn sfczen e |oka nej roś nnośĆ

PPedmiotowe pżeds]ęwzęce częścowo ( m BorÓwjĆe) fÓkaizowane ]esl v gEnEch

projeklowanego specjaneso obsuatu och.ony sled sk Nalura 20

obsfafu speqa n€j ochrcny ptakó

Prc]ekto@na kaŚa s ec| kana|izac] ' pu eb ega pu ez tereny na których fnajdu]ą się s]ed sk3

p.fylÓdniczewymenionewzałąĆznkU Ioylek|ywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 ńaja 1992 r W ŚpEWe

ochrony sed śk ńalu€nych oraz dzkie] fauny lory z legÓ wzo ędU pżedmiolowa inwegtyqa ńoże

pÓteńc]a|n e znacząco oddż aływaÓ na W obszary NaluE 2o0o na elape r €a|izac]ipżeds ęw'ę.a
oc€nia]ąc obÓwiąfek Śpożądzena rapońu o oddz a\łan u pżedmolowej rwsly.]i na

śrÓdowsko uwzg ędn ońÓ 9cfegółore uwafunkowana łią4ne f kwalifikÓwaniem predsiętęca

ńogalego znacząco oddz aływaó na środow sko do spou ądzen a rapońU o oddzial}Ąvaniu na

środowsko Ó któiyrh mMa ws 5 rozpouądf €nia Rady Min Śtlów z dna 09 |islopada 2004lÓku w

sprawe okeś|en6 lÓdfaju puedsięwz ęć moqących znaÓząm 0ddziaływaó na środowsko oEz

anych f kwa likM2n eń pżedŚięwzęcia do spoządzenia Epofru Ó

oddf ał'Ąvaniu na środowŚkÓ (Df l] f 2004 loku Nr 257 łaz 257 3 z poż zń )
Po uzyskaniu Ópn PańŚhvowego Powatowego |nspeklÓra sańtamego W Jeene] Góue

olaz Regona|nego DyrektÓla ochrcny srodowska we Wroc]awiu organ pl0wadzący poslępowan e

9tlviedzl. że inwestyqa Wymaga pzeprowadzen6 ÓĆeńy Óddfał,van a na śBdowisko iŚpożądzen a

rapońu ÓddŹiałyrYania na środow sko w zakresie zgÓdńyń z ań 66 uslawy z dnia 3 paźdzeń ka 2003

. o udostępn'an u nformac] o ś.odow Śku ijego oc|]ron e ud.a€ spo|ePeńŚfua wochrcne srcdowiska

oraz o ocenaclr oddziałFvania na srodowsko (0z U' Nr 199 paz 1227 żp'fzfrt ze szc@gónyn

uwzg|ędnien em oddzał,{ańia na s ed|]ska pżyrcdnae oGz galunkirÓś n ieieżąl w lym plak. dla

k|óryĆh wyznażono obszary specjane] oĆhrÓny plaków Natula 2000 Ka onosze" oraz plo]ekiNany

sp€c]a|ny obsf ł ochrony s]ed sk

|nfom.c]a o obÓwązku pżeprcwadzena o@ny oddzaĘryan a na 9odowisko
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