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                                                       P o s t a n o w i e n i e  

 

                  Na podstawie art.63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostepnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm. ), w związku z § 3 ust.1 pkt.60 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn.zm.) oraz art.123 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr.98, 

poz.1071 z późn.zm.),w związku z wnioskiem Pana Patrycjusza Mostka działającego  jako Pełnomocnik 

Powiatu Niżańskiego, 37-400 Nisko , Pl. Wolności 2 o wydanie decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa  w km 0+008-1+314”,  po  

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku  oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wójt Gminy Jeżowe 

                                                         p o s t a n a w i a m    

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1085 R Jata – Zalesie – Sójkowa w km 0 + 008 – 

1 + 314 na działkach nr ewid. 725 obręb 007 Zalesie, 153, 169 obręb 006 Jata, gm. Jeżowe”,powiat 

niżański, województwo podkarpackie,  a tym samym brak potrzeby sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko. 

                                                         U z a s a d n i en i e   

           Pan Patrycjusz Mostek działający z  upoważnienia  Powiatu Niżańskiego Pl. Wolności 2, 37-400 

Nisko, wnioskiem z dnia 12.05.2014 roku (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.05.2014r) wystąpił do 

Wójta Gminy Jeżowe z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących 

przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1085 R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości 

Jata, Sójkowa w km 0+008-1+314, gm. Jeżowe. 

Do wniosku zostały dołączone dokumenty, o których mowa w art.64 ust.3 cytowanej na wstępie 

ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko - §3 ust.1 pkt.60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213, poz.1397) jako ,, 

drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż wymienione 

w § 2ust.1 pkt.31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg 

oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.1-5, 8 i 9 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody”, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w 



wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie, nie osiąga progów określonych w §3 

ust.1, o ile progi te zostały określone. Stosownie do treści art.59 ust. 1 pkt.2  ww. ustawy, realizacja 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony 

na podstawie art.63 ust.1. 

W myśl art.64 ust.1 w/w ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania  decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: 

-uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art.63 ust.1, 

-po zasięgnięciu opinii: organu  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w aert.78, w przypadku 

przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.1-3,10,11 i 13 oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w 

niniejszej sprawie zgodnie z art.75 ust.1 pkt.4 w/w ustawy  jest Wójt Gminy Jeżowe. W dniu  27.05.2014 

roku tu. Organ wszczął postepowanie administracyjne, zawiadamiając strony w formie zawiadomienia 

o możliwości składania na piśmie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowem. 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na tablicach 

ogłoszeń u sołtysów w miejscach realizacji inwestycji oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP. 

Strony postępowania jak i mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń co do planowanej 

inwestycji. 

Działając na podstawie art.64 oraz art.78 ust.1 pkt.2, w związku z art.71 ust.1 i 2 pkt.2 ww. ustawy, 

Wójt Gminy Jeżowe pismem o sygn..GK.6220.3.2014 z dnia 27.05.201`4 roku zwrócił się do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku  oraz pismem o sygn.. GHK.6220./4.2014 

z dnia 27.05.2014 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Rzeszowie z 

prośbą  o przedstawienia opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   pismem z dnia 11.06.2014 roku (data wpływu 

16.06.2014) o sygn.WOOŚ.4240.12.16.2014.JG-5 wyraził opinię o braku konieczności  przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+008-1+314  na 

działkach nr ewid. 725 obręb 0007 Zalesie, 153, 169 obręb 0006 Jata, gm. Jeżowe. 

Natomiast z uzyskanej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nisku z dnia 04-06.2014 (data 

wpływu 11.06.2014) o sygn.. akt.PSNZ.465.19.2014 wynika, że brak jest obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Rozpatrując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Jeżowe stwierdził, że zgodnie z art.64 ust.1  cytowanej 

na wstępie ustawy , wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga zasięgnięcia opinii 

ww. organów. Zatem podjęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1085R Jata – Zalesie - Sójkowa  w km 0+008-1+314 na działkach nr 

ewid. 725 obręb 0007 Zalesie, 153, 169 obręb 0006 Jata, gm. Jeżowe”, wymaga współdziałania 



organów administracji,  w niniejszym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Rzeszowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku. 

 Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art.63 ust.1 ustawy o udostepnieniu informacji i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

Wójt Gminy Jeżowe ustalił i zważył co następuje, biorąc pod uwagę; 

1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a/ skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji; 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1085 Jata – Zalesie – 

Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+0008-1+314. Przebudowywany odcinek drogi 

powiatowej położony jest w północno- wschodniej części województwa podkarpackiego, powiat 

niżański, województwo podkarpackie. Orientacyjna długość przebudowywanego odcinka drogi 

powiatowej nr 1085R wynosi ok.1,3 km. Planowana przebudowa drogi będzie realizowana w całości 

na terenach istniejącego pasa drogowego, na początkowym odcinku znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa a na pozostałym odcinku,  droga przebiega  przez tereny rolne i miejscowo zalesione. 

Planowana powierzchnia zajmowana przez przedsięwzięcie wynosić będzie około 1,37 ha. 

W związku z przebudową drogi konieczna jest częściowa wymiana nawierzchni, wykonanie nakładki, 

umocnienie poboczy kruszywem oraz odmulenie rowów i przepustów pod zjazdami oraz pod drogą 

powiatową. 

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące zadania; 

 rozbiórka istniejących fragmentów dróg w celu ich przebudowy 

 odmulenie istniejących rowów trawiastych 

 remont istniejących zjazdów 

 remont istniejących poboczy 

odmulenie oraz remont istniejącego przepustu pod drogą powiatową 

 zapewnienie prawidłowej organizacji ruchu w dostosowaniu do projektowanej drogi 

Zakres planowanych  prac dotyczy wg. ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostepnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn.zm.), przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć, dla których może być wymagane 

wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko –zgodnie z §3 ust.1 pkt.60 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km 

inne niż wymienione w  §2 ust.1 pkt.31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 

których mowa w art.6 ust.1 pkt.1 -5, 8-i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. 

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 



W trakcie przebudowy drogi nie przewiduje się powiązania z innymi przedsięwzięciami. Niekorzystne 

oddziaływanie  przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji występować będzie głównie w 

fazie realizacji (praca maszyn i urządzeń mechanicznych) będzie zatem krótkotrwałe i  odwracalne.    

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na 

elementy przyrodnicze środowiska. Realizacja zadania zamknie się w całości w obrębie istniejącego 

pasa drogowego i nie obejmuje konieczności wycinki drzew i krzewów. Przedsięwzięcie obejmuje 

odmulanie rowów i przepustów, w związku z tym powinno odbywać się poza głównym okresem 

rozrodu płazów, przypadającym w okresie od 1 marca do 30 czerwca .Planowane przedsięwzięcie nie 

będzie miało wpływu na wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery (spalin z ruchu pojazdów).Poprzez 

poprawę jakości nawierzchni w wyniku planowanej przebudowy, ruch pojazdów będzie bardziej 

płynny, przez co zwiększy się prędkość przejazdu i tym samym zmniejszy emisja spalin. 

c/wykorzystywanie zasobów naturalnych, 

W fazie realizacji przedsięwzięcia ze względu na swój  charakter  będzie wiązała się z 

wykorzystywaniem następujących materiałów i surowców; woda, piasek, kruszywo, beton asfaltowy, 

beton cementowy, humus. Realizacja planowanej przebudowy będzie wymagała wykorzystania 

następujących szacunkowych ilości wody, paliw i energii; woda – 100m3 , paliwa – 3500l, energia 

elektryczna- 100kWh. 

W fazie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania zimowego drogi – 

sól i piasek (zależne od warunków atmosferycznych). 

d/ emisja i występowanie innych uciążliwości; 

 Na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty 

będzie zminimalizowane poprzez zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko; 

 prowadzenie prac w porze dziennej, tj. 6-22 

 zastosowanie na etapie realizacji przedsięwzięcia sprawnego sprzętu mechanicznego 

 materiały budowlane będą magazynowane w miejscach do tego celu  wyznaczonych 

 maksymalne ograniczenie powierzchni terenu przeznaczone na zaplecze prac budowlanych 

 prawidłowe gospodarowanie powstającymi podczas eksploatacji przedsięwzięcia odpadami  

m.in./gromadzenie odpadów w sposób selektywny, w pojemnikach i w miejscu do tego 

przeznaczonym, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym 

podmiotom, 

 odpady niebezpieczne przed przekazaniem uprawnionym podmiotom będą magazynowane w 

szczelnych i zamkniętych pojemnikach, w wydzielonym miejscu na terenie objętym wnioskiem, 

 ścieki bytowe  występować będą okresowo – (tylko podczas realizacji inwestycji)   gromadzone 

będą tylko w zbiornikach kabin sanitarnych a następnie sukcesywnie wywożone przez 

specjalistyczną firmę 

 wody opadowo – roztopowe  z poziomu jezdni odprowadzane będą przez system spadków 

poprzeczny h i podłużnych do istniejących rowów przydrożnych, które będą odmulone 

 emisja spalin w związku z pracą maszyn i urządzeń oraz środków transportu  podczas realizacji 

przedsięwzięcia, natomiast po zakończeniu przebudowy drogi emisja spalin zmniejszy się 

 hałas – zamknie się w  pasie drogowym 

 



 ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie  położone jest na obszarze specjalnej ochrony 

ptaków Puszcza Sandomierska PLB 180005, do zagrożeń zidentyfikowanych dla omawianego 

obszaru należą m.in. działania związane z gospodarką leśną, w tym wycinka drzew i krzewów. 

 

e/ ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii, 

W przypadku wystąpienia awarii z udziałem pojazdu przewożącego  substancje niebezpieczne i rozlania 

się substancji poza teren szczelnej powierzchni drogi, należy niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu 

służby Straży Pożarnej oraz zarządcę drogi. W takim przypadku będą zablokowane drogi przy 

zastosowaniu typowych zastawek oraz sorbentów lub przykrycia powierzchni szczelnym materiałem, 

celem doraźnego ograniczenia przemieszczania się substancji z wodami i gruntu. Szybka reakcja 

właściwych służb oraz stosowanie posiadanych instrukcji postepowania i powiadamiania w takich 

stanach przyczynia się do zminimalizowania ryzyka poważnej awarii. Zabezpieczone zostaną gleby, 

wody powierzchniowe i podziemne . 

2.Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem zagrożenia środowiska, w szczególności przy 

istotnym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów 

naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniające: 

a/ obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

Na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie występują obszary wodno – 

błotne. 

b/ obszary wybrzeży, 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wybrzeży, w związku z czym nie będzie na nie 

oddziaływać. 

c/ obszary górskie i leśne. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami górskimi. Planowane przedsięwzięcie polegające 

na przebudowie drogi powiatowej na odcinku 1,3km przebiega głównie przez tereny rolne, a także 

częściowo zabudowane i miejscowo zalesione. Realizacja zadania zamknie się w obrębie pasa 

drogowego i nie obejmie konieczności wycinki drzew i krzewów. 

d/ obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód śródlądowych. 

Obszar analizowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych, jak również poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi określonymi we 

Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zatwierdzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej i poza obszarami zagrożenia powodzią określonymi na podstawie map zagrożenia 

powodziowego opublikowanymi na Hydroportalu KZGW. Zadanie obejmuje teren zlokalizowany w 

obrębie jednolitej części wód podziemnych PLGW2200127, dla której stan wód (chemiczny i ilościowy) 

oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem 

środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu. Analizowany teren znajduje się 

w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych PLR200017227899 Rudna, typ: potok nizinny   



piaszczysty. Stanowi ona silnie zmienioną część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód będzie osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego oraz chemicznego. 

Wody opadowo-roztopowe z poziomu jezdni odprowadzane będą przez system spadków 

poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów przydrożnych, które będą odmulone. .Ponadto 

planowane przedsięwzięcie nie będzie ingerować w urządzenie wodne kolidujące z drogą powiatową. 

Jedynym oddziaływaniem na rów melioracyjny będzie częściowe sprowadzanie wód opadowo – 

roztopowych. Ładunki zanieczyszczeń w wodach i opadowo – roztopowych odprowadzanych z drogi  

nie przekroczą wartości: zawiesiny ogólnej 100mg/1, węglowodory ropopochodnie 15mg/1, a zatem 

będą spełniały wymogi rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr. 137, poz.984 z późn.zm.). 

e/ obszary wymagające specjalnej   ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

lub ich siedliska lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz 

pozostałe formy Ochrony środowiska. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest  do zrealizowania na terenie obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005 funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  (Dz. U. Nr 25, 

poz.133, z późn.zm.) oraz poza granicami pozostałych wielkopowierzchniowych form ochrony 

przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy  z dnia kwietnia 2004r o ochronie przyrody Dz. U. z 

2013 r., poz.627, z późn.zm).Najbliżej położonym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest 

oddalony o ok.1,3k obszar Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH 180005. Zgodnie z treścią 

Standardowego Formularza Danych. Charakteryzującego obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza 

Sandomierska PLB180005, obszar ten stanowi cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu 

występowanie 43 gatunków tych zwierząt, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

Do zagrożeń zidentyfikowanych dla omawianego obszaru należą m.in. działania związane z gospodarką 

leśną, w tym wycinka drzew i krzewów. Realizacja zadania w całości zamknie się w obrębie istniejącego 

pasa drogowego i nie obejmuje konieczności wycinki drzew i krzewów. W celu ochrony narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne drzew, zostaną one zabezpieczone poprzez m.in. przykrycie odsłoniętych 

podczas prac ziemnych korzeni. Przedsięwzięcie obejmuje też odmulenie rowów i przepustów, w 

związku z tym,, odmulanie powinno odbyć się poza głównym okresem rozrodu płazów, przypadającym 

w okresie od 1 marca do 30 czerwca. Wierzchnia warstwy ziemi zostanie zdjęta i oddzielnie 

zeskładowana w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji przedmiotowego terenu po 

zakończeniu robót.  

f/ obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące 

znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach 

jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Z informacji KIP   wynika, że oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska.   

g/obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 



Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne. W pobliżu przebudowywanej drogi w miejscowości Jata występuje jeden zabytek. Jest 

to cmentarz parafialny – nr rej.387/A. Cmentarz rzymskokatolicki w miejscowości Jata objęty został 

ochroną w granicach ogrodzenia z 1988r t. około 0,7ha. Brak starodrzewu, zadrzewienie stanowią 

brzozy, lipy i kasztanowce. 

h/ gęstość zaludnienia 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane  na początkowym odcinku w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, a na pozostałym odcinku droga przebiega przez tereny 

rolne i miejscowo zalesione. 

i/ obszary przylegające do jezior, 

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze  przylegającym do jezior. 

j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Zasięg inwestycji nie dotyczy obszarów ochrony uzdrowiskowej, ponadto w pobliżu brak jest takich 

miejscowości i obszarów. 

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 

wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z; 

a/zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może 

oddziaływać; 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze wiejskim we wsi  Jata, Sójkowa, na   działkach nr ewid. 

725  obręb 0007, 153, 169 obręb 0006 Jata, gm. Jeżowe. Jest to obszar dla którego brak jest 

miejscowego planu zagospodarowania [przestrzennego przestrzennego.  

b/ transgranicznego charakteru  oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze. 

 Przedsięwzięcie leży w odległości ponad 100km od przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą. Ze 

względu ma dużą odległość od granicy państwa – oddziaływanie transgraniczne nie będzie 

występować. 

c/wielkości  i założenia oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury 

technicznej, 

Podczas ulepszania podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe oraz wykonywania warstw 

konstrukcji nawierzchni mogą wystąpić dodatkowe uciążliwości dla środowiska spowodowane 

zanieczyszczeniem otoczenia pyłami powstającymi podczas transportu lub zabudowywania materiału 

nawierzchniowego.  

d/prawdopodobieństwo oddziaływania, 

Przy robotach nawierzchniowych   podczas realizacji przedsięwzięcia mogą występować okresowe 

uciążliwości dla terenu w rejonie robót, które nie są do uniknięcia i będą spowodowane wydzielaniem 



spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem się gazów z podgrzanych asfaltów. Zapylenie podczas 

budowy jest nie do uniknięcia, ale będzie to krótkotrwałe (tylko podczas budowy).Następną 

uciążliwością będzie hałas  powstający podczas prac budowlanych. Na etapie budowy powstawać też 

będą ścieki bytowo- gospodarcze. Źródła tych zanieczyszczeń wystąpią okresowo tylko na etapie 

budowy. Będą one związane z pracą ciężkich maszyn takich jak; koparki, ładowarki i spychacze oraz 

ruchem pojazdów ciężarowych (wywrotki). Uciążliwości akustyczne będą krótkotrwałe i odwracalne. 

W trakcie budowy powstawać będą odpady z eksploatacji baz zaplecza i środków transportu oraz 

odpady komunalne. Odpady te będą magazynowane tymczasowo przez okres budowy , a następnie  

przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór – zgodnie z obowiązującym na tym 

terenie systemem gospodarowania odpadów. Użytkownicy nieruchomości znajdujących się blisko 

przebudowywanej drogi będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia ale będą to uciążliwości 

spowodowane tylko w    fazie budowy. Ustąpią one po zakończeniu budowy.  Zastosowany ciężki  sprzęt  

budowlany podczas budowy  spowoduje  czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny .Poziom 

hałasu podczas  pracy tego sprzętu wyniesie 85÷95 dB-A w odległości 1-2m od maszyny. Po 

zakończeniu budowy  akustyczna hałasu  ustąpi z chwilą zakończenia prac. Na etapie budowy 

powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. Źródła tych ścieków wystąpią okresowo i tylko w 

miejscach zaplecza budowy.  

e/ czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania 

Niekorzystne oddziaływanie planowanej do realizacji inwestycji  występuje głównie w fazie jej realizacji 

(praca maszyn i urządzeń mechanicznych) będzie zatem krótkotrwałe i odwracalne. Prace budowlane 

prowadzone będą tylko w porze dziennej. Po zrealizowaniu budowy inwestycji   poprawi się jakość 

nawierzchni, w wyniku której ruch pojazdów będzie bardziej płynny, przez co zwiększy się prędkość 

przejazdu i tym samym zmniejszy się emisja spalin. 

 

                   Uwzględniając zakres, rodzaj i lokalizacje przedsięwzięcia, skale generowanych oddziaływań 

na środowisko przyrodnicze oraz przewidywane działania minimalizujące, stwierdzam, że 

przedmiotowe  zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy 

przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność 

oraz spójność sieci Natura 2000.Przedsiewzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, tym samym oceny o której mowa w art.6.3 Dyrektywy Rady  92/43/EWG 

z dnia 21 maja 1992r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

  

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie  zażalenie. 

 

 Otrzymują; 

P. Patrycjusz Mostek zam. Rudna Wielka 20d, 36-054 Mrowla – Pełnomocnik Powiatu Niżańskiego 

 

 



Do wiadomości: 

1.Strony postępowania  poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w  tut. urzędzie gminy, 

na tablicach ogłoszeń  w miejscach realizacji inwestycji w miejsc owości; Jata, Zalesie, Sójkowa oraz na 

stronie internetowej jezowe.bip.podkarpackie.pl 

2.A/a 

  

 

 

  



  

 

 

 

 

  


