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oŚR.Iv.7633i 88/o9 Góra 28.10.2009 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust.3 i w związku z art. 156 ustawy z drlla 3 paździemlka
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199' poz' 1227)
oraz art' 123 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego

pos tanawia  s ię :

Zaopiniowaó negat}"vvnie potfzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwztęcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
1. Budowie sieci wodociągowej w gmirrie Podgórzyn w miejscowości Scięgny z

projektowanej Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia ,,Pod Katpaczem,, do sieci rozdzielczej
dla miejscowości Miłków

2. Budowie Stacji Uzdatniania Wody w gminie Podgórzyn w miejscowości Scięgny dla
ujęcia wody ,,Pod Karpaczem'' wtz z obiektami towarzyszącymi, niezbędną
infrastrukturą or az przyłączem kanalizacyj n}m i kablem zasilaj ącym.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Podgórz1m pismem z drllaf|.I0.f009 r. znak: RGP 7624/37812009 wystąpił do
Starosty Jeleniogórskiego o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby ptzeplowaóZenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej długości ok. 370 mb, mającej za zadanie doprowadzió uzdatnioną wodę pitną z
prqekrowanej Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia.,Pod Karpaczem..w m. Scięgny do sieci
tozdzie|czej dla miejscowości Miłków oraz polegającej na budowie projektowanej SUW dla
ujęcia ',Pod Karpaczem', w miejscowości Ścięgny. Przedmiotowa inweĘcj a realizowana jest
w ramach Kontrakhr V Proj ektu 2005lPLlI6lClPEl013 pn. ,,Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji, etap I'' w ramach Funduszu Spójności, pn. ,,Dokumentacja techrricma dla zadań
II etapu budowy i modemizacji".
Do pisma załączono wniosek Pani Elżbiety Sochackiej reprezenĘącej Firmę Scott Wilson
Sp. z o.o. zls w W arszawie i działającej w inrieniu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. /s w Bukowcu, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięó mogących potencjalnie znacząco
oddziaływŃ na środowisko ze względu na planowane rurociągi wodociągowe magistralne,
zgodnie z $ 3 ust.l pk1.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11,2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogącycl-.' znacząco oddziaływaÓ na środowisko oraz
szczegółowych uwaruntowań zlńązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
spouądzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 , poz.f593 f p,Tn).
Tut. organ uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. ó3 ust'l ustawy z dnia 3
pażdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ockonie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
Nr 199, poz. 1227) uznał, że planowana inwestycja nie będzie stanowió istotnego zagroienia
dla środowiska oraz postanowił jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zaŻa|enie do Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Jeleniej Górze.-,-', :

, r  p. . ' l  rr l\  f i i  (  ,  :  r ' \

. ] Ą . ' ' u . ' ' .



,t ..

.1 :{* . . .  
*  

" .

Otuzymuia:

fi) u-ąa Gminy w Podgórzynie ul. Zołnierska 14, 58-562 Podgórzyn
Y. Scott Wilson Sp. z o.o. ul.Klecińska 123, 54-4|3 Wrocław
3. KSwiK Sp. z o.o. Bukowiec ul. Robotnicza 6' 58-533 Mysłakowice
4. ala

Sprawę ptowadzi :
Ewa WiersĄo tel. (075) 64-73.219


