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i ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz' tJ . z 2006 r. Nr !22, poz. 85I z późn. zm)), art. 78 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odóziatywania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.

Nr 199, poz. 1227 z późn. zm..)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze

po zapoaraniu się z pismem Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 03 września 2009 roku

(data wpływu do PSSE - 08 września 2009 roku)

mak: kGP 7 6241f38D009

doĘcząc1m: wydania opinii w sprawie obowiągku przeprowadzenia oceny oddziaĘwania
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
1. ,Fudowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości

Soięgny;
2' Prze6ud'owa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w grninie Podgórzyn;
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia ,,Wilcza Poręba |'

wraz z obiektami towarryszryymi i niezbędną infrastrukturą''

Adres obiektu: Karpacz, Scięgny, gn. Podgórzyn
na działkach rn ewidencyjny . wedfu g zał'ączonego wykazll działek w obrębach:
Ścięgny (gm. Podgórątr) iKtpacz-3 (gm. Karpacz)

Inwestor: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp' z o. o.
ul. Daszyńskiego 16' 58.533 Mysłakowice

wraza oprnrę
- o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie:

W dniu 19 września 2009 roku w Urzędzie Gminy w Podgórzynie zos+ał ńożany wniosek dotyczący wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wżej wymienionego przedsięwzięcia'
P,,ódmioto*a inwesrycja przebiega pvśz weny dla których timĘa nie posiada planu. zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości ś.Ęgnv. Gmina Podgór4m przys'tąpita do opracowania .zniany Sfudium
irwaruntowai i kieńnków zagos|ołarowania pŹestrze'4ęgo oraz pĘekhr miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego óla wsi Ścięgpy. Na terenie Gminy: Karpacz, na obszarze, na którym
plzeńdziano realizację przedsięwzięcia są uchwalone miejscowe plany zagospodarowania pŹestrzennego..Przedsięwzięcie 

rea1iźówane będzie na terenie grrriny Karpacz w miejsoowości Karpatz oraz na terenie gminy

Podgórzyn w miejscowości Scięgny. Przedsięwzięcie polega na:
t . "eudowie ruróciągu wodocĘówego Ęnzytowego, ma1ącego za zadanle doprowadzać uzdatnioną wodę pitną

w wymaganej ińści i pod odpówiednim ciśnieniem do zbiomika wody czystej RAJ, zlokalizowanego
u poónoń rśięzne; cory, na obszałze gniny Karpacz. Długość projektowanego wodociągu tranzytowego
wyniesie ok. 2,37 km;

1 miajly tekstu jednolitego wymienionej ustawy mstały ogło sznne w Dz.IJ. z2006 r. Nr l04, poz. 708, Nr 143' poz.
lo:z, Nr tzo, poz. t z17:Nr i71,poz.|225,Nr 220' poz.1ó00, z 2007r. Nr |.16,pof. |238, 22008 r. ru 234 poz.
1570, z 2009 r. nr 20 poz. 106 i w 18 poz' 91
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