
Regionalny Dyrektor
ochrony Środowiska

we Wrocławiu
Wrocław" dnia l9 maia 2010 r.

1, a takłŻe ust. 3 i 4 ustawy z dnla 3 paździemika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziąle społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania ną środowisko (Dz' U. Nr 199,
poz. 1227 z poźn, zm.), w związku z $ 3 ust. 1 pkt 63 tozporządzerua Rady Ministrów
z drua9listopada 2004 r' w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco

' oddziąływąć' na środowisko oraz szczegółowych uwąrunkowań n,yiązanych z kwaliJikawaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaĘwaniu na środowisl(o (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z późn, zm.) otaz art' 723 ustawy z drna 14 czetwca 1960 r. Kodela postwowąnia
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98' poz' 1071 z późn. zm.), nav,tąztljąc do pisma
Wójta Gminy Podgórzyn z drtla 12 kwietnia 2010 r. (data wpływu 15 kwietnia 2010 t.), znak
sprawy: RGP 7 624/7 9 /201 1 0,

postanawiam
wyrazić opinię, iż dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa istniejącego
systemu wodociągowego na terenie miejscowości Miłków i Głębock w gminie
Podgórzyn'' nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

Uzasadn ien ie

Wójt Gminy Podgórzyn wystąpił z wnioskiem z dnta 12 kwietnia 2010 r.
(data wpł1rłu L5 kwietnia 2010 r.), znak: RGP 7624179120110, do Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyra:Żenie opinii co do potrzeby przeptowadzenia
oceny oddziaĘwania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
istniejącego systemu wodociągowego na terenie miejscowości Miłków i Głębock W gminie
Podgór4irr',.

Po przeanalizowaniu wniosku wtaz z zalączoną dokumentacją Regiona1ny Dyrektor
ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem z drlta 26 lcarietnia 2OI0 r., znak:
RDoŚ.02-WooŚ.aetz-stzos-tt10/jp wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie ptzedłożono wraz z pismem z dnia 17 maja
2010 r.
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Planowane przedsięwzięcie na1eŻy do przedsięwzięó mogących potencjalnie znacząco

oddzids.waÓ na środowisko wymienionych w $ 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady

Ministrów z drtla 9listopada 2OO4 r' w sprawie okłeślenia rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegótowych t'warunkowań związanych

z h,l,alifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia rąportu o oddziaĘn.,łaniu na środowisko,

dla których sporządzenie raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko może

byó wymagane.

PZ przeółoionĄ kar|y infomacyjne przedsięwzięcia wynika, że plzedmiotowa

inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie istrriejącej sieci wodociągowej

na terenie gminy Podgórzyn. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące

zadania'.
_ przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Miłków

oruzBrzęzie Karkonoskie o dfugości około 11 km'
- budowa rurociągu tranz}towego z miejscowości Miłków do miejscowości Głębock

o długości około 1 km'
- budowa odciŃa sieci wodociągowej dla miejscowości Sosnówka o długości

około 0'35km.

Tereny przewidziane pod budowę wodociągu to w znacznej większości drogi

publiczne oraz tereny podłączanych posesji. obszary tych działek obecnie są porośnięte

głównie trawą i niskimi krzewami (ogródki przydomowe) i nie wykazują charakteru trwałego

zagospodarowania. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej realizowana będzie w śiadzie

sieci istniej ącej. Trasa wodociągu zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby ingerencja

w istniejącą zieleń była jak najmniejsza. Budowa i przebudowa wodociągu będą wymagały

czasowego zajęcia części dróg. Szerokośó planowanego pasa robót (łącznie z pasem

montazowym) dla budowy nowej sieci wodociągowej . ok' 3,0 m.

W trakcie budowy, zagtoŻetie dla stanu powietrza może wynikaó jedynie z pracy

sprzętu budowlanego i środków transpor|u, w których zachodzą procesy spalania oleju

napędowego, bet.zyny oraz występuje emisja pyłu. Mo itna szacować, iż ilość potencjalnych

zuieczyszczeh będzie stosunkowo niewieika i nie spowoduje negaĘtvnych, trwĄch zmian

w środowisku'
Na etapie realizacji inwestycji będzie występowała zrrriększona emisja hałasu

oraz wibracji ze środków transpońł dowożących mateńńy budowlane, ,stządzeń i maszyn

budowlanych. oddziaływanie to będzie miało charakter Ęmczasowy, dotyczący jedynie czasu

rea|izacji. W ce1u minimalizacji ww. uciąz1iwości prace budowlanę będą prowadzone

w godzinach miętlzy 6.00 a 22.00. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych Z maszyn

i urządzeń będą skutecznie eliminowane poprzez odpowiedni nadzór nad pracątych ulządzei

i kontrolą ich stanu technicznego'

Realizacja przedsięwzięcie nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków

przemysłowych. Podczas prowadzenia prac ziemnych !\rykopy będą zabezpieczone przed



napt}.wem ił'ód deszczowych. Wody pochodzące z odwodnień będą odprowadzane
do istniejących zbiomików natura1nych i vrządzeń odwadniających, po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz administratorami tych odbiomików.

Podczas wykon}.rvania prac remontowych i budowy nowych sieci mogą powstawać
odpady' głównie w postaci fragmentów tLlr otaz e1ementów mineralnych (np. większe
kamienie, kawałki skał), które nie Zostaną \^/ykozystanę do zasyp1,wania wykopów' odpady
te będą składowane na składowisku odpadów komunalnych. odpady w postaci twozyw
sztucznych i złomu będą przekazywane do recyk1ingu. Masy ziemne będą wykorzysĘwane
przy usypywaniu warstw składowiska.

WpĘw na glebę i powierzcbnię ziemi będzie ograniczony do bezpośredniego
otoczenia terenu lokalizacji prac budowlanych. Wierzchnia warstwa gruntu będzie odkładana
na bok, tak aby nie była naraiona na zaieczyszczenia. W trakcie prowadzenia wykopów
w sąsiedztwie drzew, systemy korzeniowe oraz pnie roślin zostaną zabezpieczone ptzed
uszkodzeniami.

Ewentua1ne oddział1tvanie na wody powierzchniowe oraz warunki hydrologiczne
ogrnticzaÓ się będzie do niewielkich spĘwów zarieczyszczeń naniesionych z wodami
opadowyrni np. spływy szlamu. Budowa sieci wodociągowej przy zastosowaniu
odpowiednich mateliałów i jej wykonaniu zgodtie ze sfuką budowianą ńe spowoduje
zmiany nośności gruntów ani zmian w reżimie wód gruntowych na terenie ptzyle$ym
do sieci. Po zakończeniu rnłveĘcji v\rykopy zostaną zas}lpane, a formy ziemne zniweiowane.
Teren objęty inwestycją zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Po zakończeniu budowy
sieó wodociągowa nie będzie miała wpł1wu na otaczający kłajobraz.

Na etapie eksploatacji może wystąpiÓ ryzyko awarii. W celu minimalizacji takiego

ryzyka wszystkie usterki techniczne stwierdzone podczas rozruchu będą usunięte przed
ptzekazaniem obiektu do pełnej eksploatacji. Wskutek usuwania ewentualnych awarii mogą
powstawaó odpady, takie jak: fragrrienty tut oraz elementy armatury. odpady te będą
składowane na plzystosowan}ryn do Ęch celów terenie |ub przekazywane do recyklingu.
Wody technologiczne pochodzące z płukania sieci będą odprowadzane do istniejącej
kanalizacji sanitamej.

Z wvagi na ograniczony zakres planowanych prac i charak1er inwesĘcji
transgraniczne oddziĄwanie nie występuje.

Ponadto ustalono' iż planowane przedsięwzięcie z\okalizowane jest poza granicami

obszarów chronionych wymienionych w art.6 ustawy z dnią 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz, U, z 2009 r. Nr 151, poz' 1220 z pózn' zm.), w tym poza obszarami Natura 2000

(najblizej położone: obszar Specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,,Karkonosze''
PLB020007 oraz projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000

,,Karkonosze', PLH020006 znajdują się w odległości ok. 0,2 km). Z uwagi na charakter

przedsięwzięcia, skalę planowanych prac oraz fakt, iż planowane pface prowadzone będą



głównie wzdfuŻ istniej 4cych dróg, a przekoczenie potoku Łomnica będzie wykonane gót4 za

pomocą podwieszenia do stalowych słupów znajdujących się na przeciwległych brzegach

cieku, inwestycja nie powinno oddziaływać na środowisko przyrodticze, w tym na obszary

Natura 2000.

W związku z powyższym nle zachodzj. koniecznośó przeprowadzenia oceny

oddział}l,vania na środowisko, w łrn oddziaływania na siedliska prz7rodticze oraz gatunki

roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000.

Na terenie przedsięwzięcią istniejąca sieó wodociągowa zaopatruje w wodę większośó
mieszkańców, jednakze z uwagi na jej ńy stan techniczny nie gwałantuje wody

o wymagarrych przepisami parametrach. obecny stan przyczynia się do częstych awadi, które

zakJócają niezawodność działarua systemu i uniemożliwiają ciągłe zaopatnelie odbiorców

w wodę. Na terenie miejscowości Głębock brak jest sieci wodociągowej, mieszkańcy

korzystają z ind1"w.idualnych źródeł wody.
Realizacja inwesĘcji przyczyt-tl się do ockony wód podziemnych i powierzchniowych

oraz poprawy warunków sanitamo _ higienicznych mieszkańców grrriny Podgórzyn

i przy zastosowaniu proponowany ch rozwięań technicznych i technologicznych, nie powirura

znacząco oddziaływać na zasoby miejscowego środowiska naturalnego ani na zdrowie ludzi.

Po przeanalizowaniu materiafu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc
pod uwagę ww. uwaruŃowania, stwierdzono, iż ze względu na charakter przedsięwzięcia,

krótkotrwałe i odwracalne oddział}.wanie otaz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska
poprzez zastosowanie nowoczesnych techno1ogii, odsĘlienie od obowiązku prueprowadzelia

oceny oddziałyvania na środowisko przedsięwzięcia jest uzasadnione.
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie shrĄ stronie za:żalenie.

Otrzvmu.ia;
o Wójt Gminy Podgór4n, ul. Zołnierska 14' 58 - 562 Podgór4'rt
2. Pęłnomocnik _ Scott wilson sp. z o. o', ul. słowicza 3, 31 .320 Kraków
3. saony postępo\łania poprzez obwieszczet\ię zĘodnię z art. 49 Kpa
4. ala.

Do wjadomości:
l. Inwestof _ Karkonoski System wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Robotnicza 6' 58 _ 533 Mysłakowice
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