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W nawiazaniu do pisma z dnia 2 pazdziernika 2008 r., l.dz. 6912/WOS/2008
w sprawie wydania opinii, czy dla zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
na dzialkach nr ewid. gr. 374/2, 374/6, 374/14, 374/13, 377/8, 377/9, 377/11, 378/5,
378/6, 378/7, 378/8, 378/17, 378/15, 378/13, 378/11, 378/3, 377/5, 377/3, 378/2,
378/10, 378/14 obr. 3, polozonych przy ul. Rajskiej w Debicy - Urzad Miejski
w Debicy, Wydzial Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki i Architektury Urzedu
Miejskiego w Debicy informuje:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywac na srodowisko, okreslonego wart. 51
ust. l pkt 1 i 2 tej Ustawy oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U.
z 2004 r. nr 257 poz. 2573 z pózno zm.), a takze planowanego przedsiewziecia innego
niz okreslonego wart. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezposrednio zwiazane
z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco
oddzialywac na ten obszar, jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ..

Z przedstawionego do pisma projektu budowlanego wynika, ze planowana:

a) budowa sieci wodociagowej wykonana zostanie z rur 110 PCW, o lacznej dlugosci
448,45 m; przylacza wodociagowe wykonane beda z rur PE 32, o lacznej dlugosci
251,75 m,

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PCW 0 200 typu
ciezkiego, o lacznej dlugosci 449,10 m, z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji
sanitarnej 0 600 w ul. Rajskiej; przylacza kanalizacyjne wykonane beda z rur
160 PCW, o lacznej dlugosci 178,90 m.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materialu stwierdza sie, ze przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., nie oddzialywuje na obszar Natura 2000, zatem
w mysl art. 46 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony srodowiska, przedmiotowa inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia - prowadzenie postepowania w sprawie jw. jest bezprzedmiotowe.
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